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Zoznam skratiek 
ALOS  Priemerná dĺžka hospitalizácie 
APS  Ambulantná pohotovostná služba 
APVV  Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
ARO  Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 
AT  Ambulantný trakt 
CAPEX Kapitálové výdavky (Capital Expenditure) 
CBCT             Cone Beam Computer Tomography 
CCU  Koronárna jednotka (Coronary Care Unit) 
COS  Centrálne operačné sály 
CPLDZ Centrum pre liečbu drogových závislostí  
CSK  Centrum služieb klientom 
CT  Počítačová tomografia 
CVVH  Kontinuálna veno-venózna hemodialýza 
ČSHOP Čistá súčasná hodnota očakávaných prínosov 
DPH  Daň z pridanej hodnoty 
DRG  Systém klasifikácie klinických prípadov (Diagnosis-Related Group) 
DÚ  Daňový úrad 
EBIDTA Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization)  
EC Endoskopické centrum 
EEG Elektroencefalografia 
EIA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assesment) 
EIB  Európska investičná banka 
EPS  Elektrická požiarna signalizácia 
ERA  Európsky výskumný priestor (European Research Aera) 
EVO  Elektronické verejné obstarávanie 
FIDIC Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov (International Federation of 

Consulting Engineers) 
FN(sP)  Fakultná nemocnica (s poliklinikou) 
FTE  Plný pracovný úväzok (Full-time equivalent) 
GFA  Hrubá podlahová plocha (Gross Floor Area) 
GIT  Gastrointestinálny trakt 
GP  Všeobecný lekár (General Practitioner) 
HC  Centrum hlava (Head center) 
ICU  Jednotka intenzívnej starostlivosti (Intensive care unit) 
INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky 
IoT  Internet vecí (Internet od Things) 
IORT  Intraoperačná rádioterapia (Intraoperative Radiation Therapy) 
IRR  Vnútorná miera návratnosti (Internal rate of return) 
IS  Informačný systém 
IZP  Inštitút zdravotnej politiky 
JC  Jednodňová chirurgia 
JCI  Spoločná medzinárodná komisia (Joint Commission International) 
JLF UK  Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave 
JZS  Jednodňová zdravotná starostlivosť 
KAIM  Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny 
KDIGO           The Kidney Disease: Improving Global Outcomes 
kV                   Kilovolt 
LEEN  Certifikácia ekologického staviteľstva (Leadership in Energy  
  and Environmental Design) 
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LPS  Lekárska pohotovostná služba 
LSPP  Lekárska služba prvej pomoci 
MKCH Medzinárodná klasifikácia chorôb 
MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
MRI  Magnetická rezonancia (Magnetic resonance imaging) 
MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
MT  Martin 
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
NBM  Nemocnica budúcnosti Martin 
NCZI  Národné centrum zdravotníckych informácií 
NFA  Čistá podlahová plocha (Net Floor Area) 
NGS  Sekvenovanie novej generácie (Next-generation Sequencing) 
NICU  Neonatologické oddelenie intenzívnej medicíny 
NIS  Nemocničný informačný systém 
NN  Nízke napätie 
NP  Nadzemné podlažie 
NPV                Čistá súčasná hodnota (Net Present Value) 
OC  Onkocentrum (Onco-center) 
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (The Organisation for economic 

Co-operation and Development) 
OHV  Osobitne hradený výkon  
OPEX  Operačné (operatívne) náklady (Operating Expense) 
ORL  Otorinolaryngológia 
OS  Operačné sály 
PACS  Systém archivácie a komunikácie obrázkov (Picture Archiving and  
  Communication System)  
PET  Pozitrónová emisná tomografia  
PICU  Pediatrické oddelenie intenzívnej medicíny 
POO  Plán obnovy a odolnosti 
PP  Podzemné podlažie 
PPP  Verejno-súkromné partnerstvo (Public-private partnership) 
PTI  Projektový tím investora 
PZS  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
p.a.  Ročne (per annum) 
Q  Kvartál 
RDG  Rádiodiagnostické oddelenie 
RPS  Rýchla pohotovostná služba 
RTG  Röntgenové vyšetrenie 
SAV  Slovenská akadémia vied 
SICU  Stroke Intensive Care Unit 
SPECT Tomografická scintigrafia (Single-Photon Emision Computed Tomography) 
SSC  Slovenská správa ciest 
STL  Strednotlakový plynovod 
SVALZ Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 
SVC  Simulačné výučbové centrum 
ŠAS  Špecializovaná ambulantná starostlivosť 
TBC  Tuberkulóza 
TMS  Transkraniálna magnetická stimulácia 
ÚGD  Územný generel dopravy 
UH  Ukončená hospitalizácia 
UHP  Útvar hodnoty za peniaze 
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UIT  Ústav informačných technológií 
UNM  Univerzitná nemocnica Martin 
UO  Urbanistický okrsok 
UP  Urgentný príjem 
UPS  Zdroj neprerušovaného napájania 
UPV  Umelá pľúcna ventilácia 
USG  Ultrasonografia 
UVO  Úrad pre verejné obstarávanie 
ÚEO BMC  Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínske centrum SAV 
ÚPN-SÚ Územný plán sídelného útvaru 
ÚPN-Z  Územný plán zóny 
UNMsvM.      Univerzitná nemocnica sv. Martina 
ÚVN  Ústredná vojenská nemocnica 
ÚZS  Ústavná zdravotná starostlivosť 
VKK  Veľkokapacitný kontajner 
VMAT            Volumetric Modulated Arc Therapy 
VMO  Vnútorný mestský okruh 
VO  Verejné obstarávanie  
VZT  Vzduchotechnika 
WHO  Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) 
ZA  Žilina 
ZS  Zdravotná starostlivosť 
ZŤP  Zdravotne ťažko postihnutý 
ZZ  Zdravotnícke zariadenia 
ŽSK  Žilinský samosprávny kraj 
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Manažérske zhrnutie 

Predkladaný dokument je súčasťou materiálu „Analýza variantov, ekonomické a finančné 
hodnotenie jednotlivých variantov, výber odporúčaného variantu, podrobného popisu financovania 
a podrobného rozpočtu nákladov na realizáciu preferovaného variantu výstavby novej univerzitnej 
nemocnice v lokalite Veľká hora v Martine“, ktorý má byť predložený ako súčasť odpočtu plnenia 
úloh o B.3 a B.5 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 603 z 19. decembra 2018 „Návrh 
realizácie výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine“, ktorý predložilo Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ako „MZ SR“)1.  

Na plnení uznesenia vlády SR sa okrem rezortov podieľala Univerzita Komenského v Bratislave - 
Jesseniova lekárska fakulta v Martine na základe zmluvy č. 0118/2019 o poskytnutí dotácie zo 
štátneho rozpočtu k návrhu realizácie výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine uzatvorenej 
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR2 účinnej od 15. februára 2019.  S využitím 
účelovo poskytovaných finančných prostriedkov bola povolaná zmiešaná pracovná skupina 
a vytvorený užší výkonný projektový tím, ktorý bol poverený plnením úloh vyplývajúcich z tejto 
zmluvy a ktorých súčasťou je aj vypracovanie „Štúdie realizovateľnosti výstavby novej univerzitnej 
nemocnice v Martine“ s pracovným názvom projektu „Nemocnica budúcnosti Martin“, Univerzitná 
nemocnica sv. Martina (ďalej ako „UNMsvM“). 

Boli realizované tieto výstupy: 

• Dokumentácia na územné rozhodnutie; 
• Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce; 
• Hodnotenie vplyvov na životné prostredie (proces EIA) má vydané záverečné 

stanovisko (čaká na právoplatnosť); 
• Štúdia realizovateľnosti (predmetný dokument);  
• Hodnotenie projektu zo strany UHP (pracovné neoficiálne stanovisko_február 2020); 

 
Vstupmi pre hodnotenie vhodného variantu boli: 

• analýza existujúcich objektov Univerzitnej nemocnice v Martine (ďalej ako UNM) 
z hľadiska ich životnosti a technického stavu zmapovanie všetkých objektov výmer a plôch 
aj s odhadom investície do ich rekonštrukcie, 

• analýza dopytu a ponuky po zdravotnej starostlivosti v kontexte demografických procesov 
a vývoja zdravotného stavu obyvateľstva v regióne, 

• koncepčné a strategické dokumenty na globálnej, makroregionálnej (UN/WHO, EÚ, 
OECD), celoštátnej (najmä MZ SR), regionálnej (ŽSK) a lokálnej úrovni (mesto Martin, 
subregionálne dokumenty),  

• vstupy odbornej verejnosti v oblasti poskytovania neodkladnej a ústavnej zdravotnej 
starostlivosti a v kontexte akútnej starostlivosti, na ktorú má byť nová UNM prioritne 
zameraná, 

                                                

 

1 č.  materiálu UV-43214/2018 https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17462/1 

2 https://crz.gov.sk/data/att/3889984_dokument1.pdf 
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• analýza možností rekonštrukcie a reprofilácie UNM,  
• požiadavky vedúcich a odborných pracovníkov kliník a ústavov UNM, 
• požiadavky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského na zabezpečenie 

adekvátnych podmienok pre vzdelávanie a výskum/vývoj. 

V štúdii realzovateľnosti sa posudzovali tieto varianty: 

• Variant 1: Zachovanie súčasného stavu  - iba základná údržba a nevyhnutné a havarijné 
investície; 

• Variant 2: Rozsiahla rekonštrukcia existujúceho areálu v jadre centra mesta Martin; 
• Variant 3: Nová komplexná nemocnica na novej lokalite; 
• Variant 4: Nová nemocnica pre dospelých na novej lokalite a rekonštrukcia priestorov pre 

detskú nemocnicu v existujúcom areáli. 
 

Prehľad výstupov kľúčových ekonomických parametrov hodnotenia ekonomickej efektívnosti 
investície a posúdenie hodnoty za peniaze pre všetky posudzované varianty je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 1 Porovnanie investičných variantov – verzia UNM 

Ekonomický ukazovateľ Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 
NPV (ČSHOP) v EUR -55 590 000 

EUR 
-40 870 000 

EUR 
31 430 000 

EUR 
-70 979 160 

EUR 
IRR v % 

N/A -3,88% 0,30% -2,11% 
Odhadované investičné náklady v EUR bez 
DPH 

650 000 / p.a. 112 000 000 307 000 000 298 636 160 

Riešený variant 
  

X 
 

Odporúčame schválenie variantu č. 3 t.j. Novej komplexnej nemocnice na novej lokalite. Nová 
nemocnica bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt pre 
detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom uspôsobený na zmiešanú prevádzku detí 
a dospelých.  

Tabuľka 2 Porovnanie investičných varianto v – verzia UHP 

Ekonomický ukazovateľ Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 
NPV (ČSHOP) v EUR -98 380 000 

EUR 
-23 640 000 

EUR 
-74 430 000 

EUR 
-166 352 904 

EUR 
IRR v % N/A -1,62% -2,44% -5,60% 
Odhadované investičné náklady v EUR bez 
DPH 

650 000 / p.a. 112 000 000 307 000 000 298 636 160 

Riešený variant 
  

X 
 

Porovnanie investičných variantov – verzia UHP počíta s nulovým nárastom dopytu pre novú nemocnicu  

Pri samotnom hodnotení ekonomickej efektívnosti a realizovateľsnoti projektu je kľúčové 
zobrať do úvahy  aj tzv. nekvantifikovateľné benefity novej nemocnice, ktoré sú uvedené 
v prílohe č.1 

Na kvantifikovanie týchto benefitov chýba bohužiaľ SR metodika a nie je možné realizovať okrem 
finančného hodnotenia aj ekonomické hodnotenie, ktoré by postavilo realizáciu tohto projektu do 
úplne iného svetla. 
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Základné parametre projektu: 

Investičné náklady:     306 743 tis. EUR bez DPH  
Z toho 

• Stavebné náklady:     212 034 tis. EUR 
• Prevádzkové súbory  

a medicínske vybavenie:    80 833 tis. EUR 
• Počet lôžok:      660 
• Počet operačných sál:     19 
• Celková plocha riešeného územia   56 145 m2  
• Hlavné rozmery objektu  
• Nadzemná časť      SO.01   133,6 x 133,6 m  
• Podzemná časť      SO.01   177,23 x 194,43 m  
• Zastavaná plocha      SO.01   17 849,0 m2  
• Podzemná časť      SO.03   159,0 x 74,6 m  
• Zastavaná plocha      SO.03   553,0 m2  
• Celková zastavaná plocha    SO.01, SO.03  18 402,0 m2  
• Počet podzemných podlaží    SO.01   2 PP  
• Počet nadzemných podlaží    SO.01   7 NP  
• Počet podzemných podlaží    SO.03   3 PP  
• Komunikácie a spevnené plochy     11 696,64 m2  
• Plocha zelene bez plochy ochranného pásma biokoridoru  15 520,6 m2  
• Plocha ochranného pásma biokoridoru     10 716,1 m2  
• Celková plocha zelene       26 236,7 m2  

 
HRUBÁ PODLAŽNÁ PLOCHA  

• HPP nadzemná      SO.01   89 180,9 m2  
• HPP podzemná     SO.01   37 622,1m2  
• SPOLU         126 803,0 m2 

 
• HPP nadzemná parkovanie   SO.03   553,0 m2  
• HPP podzemná parkovanie   SO.03   29 981,0 m2  
• SPOLU         30 534,0 m2  
•  
• Počet parkovacích miest Podzemný parkovací dom  SO.03 1056  
• Počet parkovacích miest na teréne:     169  
• Počet parkovacích miest spolu:      1225  
• Počet parkovacích miest vyhradených pre ZŤP z celkového počtu PM: 104 (8,5%)  
• Počet krátkodobých parkovacích miest (zóna drop-off)   9 
• Predpokladaná doba výstavby:    42 – 48 mesiacov 
• Predpokladaný začiatok výstavby:   2Q/2023 
• Predpokladané odovzdanie do prevádzky:  4Q/2026 

 

Súčasná primárna spádová oblasť UNM sa nezmení, skôr sa očakáva zvýšenie dopytu najmä 
v špecializovaných odboroch, ktoré v súčasnosti z kapacitných dôvodov majú veľmi dlhé lehoty na 
diagnostiku a nastavenie terapie.  
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Výsledkom a bezprostredným dopadom investície do novej univerzitnej nemocnice bude nielen 
skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom rýchlejšej diagnostiky 
a kvalitnejšej terapie všetkých vekových skupín obyvateľstva, zvýšenie konkurencieschopnosti 
UNM, efektívnejšia koordinácia ambulantnej a ústavnej starostlivosti aj voči ďalším inštitúciám 
z nemocničnej siete, efektívnejšie využívania akútnych lôžok, pokrytie regionálneho a 
nadregionálneho  dopytu a lepšieho manažmentu  pacientov, vytvorenie atraktívneho priestoru pre 
prilákanie a udržanie cieľových skupín a pokrytie všetkých špecializácií v pregraduálnej 
a postgraduálnej prípravy, ako aj ďalšieho vzdelávania zdravotníckych profesionálov, ale 
v neposlednom rade aj významný rozvojový stimul pre dlhodobo budovaný biomedicínsky 
klaster celoštátneho, resp. medzinárodného významu (JLF UK, BioMed, Národná biobanka 
a skoncentrovaní poskytovatelia všeobecnej a špecializovanej ZS). Ďalšou výhodou lokality 
výstavby novej nemocnice je koncentrácia kľúčových subjektov tohto zamerania, ktoré budú 
s nemocnicou úzko kooperovať. 

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti, ekonomických rozdielov variantných možností realizácie 
investičného projektu z hľadiska poskytovania ZS, prevádzky a ekonomických ukazovateľov 
preukázalo, že optimálny model investície na základe všetkých hodnotených kritérií zodpovedá 
variantu 3 - Výstavba novej komplexnej univerzitnej nemocnice vrátane detskej časti v rámci 
jedného komplexného projektu. Uvedené potvrdzujú objektívne ekonomické kritériá, ako čistá 
súčasná hodnota a vnútorné výnosové percento, ako aj stanoviska odbornej verejnosti, s ktorou boli 
uvedené varianty prerokovávané.  

V rámci štúdie uskutočniteľnosti sa posudzoval aj vhodný model financovania  projektu, ktorý má 
parametre integrovanej územnej investície. 

• Variant 1: Financovanie zo štátneho rozpočtu z vlastných zdrojov (napr. plán obnovy a 
odolnosti/štátny rozpočet a pod.) 

• Variant 2: Kombinácia vlastných zdrojov a úverového financovania s ručením štátu 
• Variant 3: Projekt verejno-súkromného partnerstva 

 
Výstupy finančného modelu, ktorý indikuje efektívnosť jednotlivých dostupných modelov 
financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 3 Finančné ukazovatele posudzovaných variantov – verzia UNM 

Ekonomický ukazovateľ Variant 1 Variant 2 Variant 3 
NPV v EUR 19 810 000 EUR -56 090 000 EUR -245 930 000 EUR 
IRR v % -0,27% -2,18% -6,07% 
Anualizovaný CAPEX v EUR 18 560 000 EUR 6 020 000 EUR 7 840 000 EUR 
Anualizovaný OPEX 203 090 000 EUR 1 790 000 EUR 7 960 000 EUR 
Riešený variant X     

Pozn. Anualizovaný CaPex /OpEx je 30-ročný,  CaPex a OpEx prepočítaný na bázu jedného roku 

Výstavbou novej nemocnice dôjde k významnej redukcii nákladov na opravu a údržbu existujúcich, 
najmä historických budov UNM a dosiahnu sa výrazné úspory na prevádzkových nákladoch. 
Významným aspektom realizácie projektu je strategická kontrola nad projektom a vlastníctvo 
vybudovanej infraštruktúry.  

Na druhej strane je potrebné brať na zreteľ aj objektívne riziká realizácie projektov verejným 
sektorom, kedy môže nastať prekročenie rozpočtu na kapitálové výdavky, alebo nižšia efektívnosť  
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prevádzky voči ekonomickým modelom.  

Pri súčasných možnostiach financovania štátom zo zdrojov EÚ či už sa jedná o štrukturálne fondy, 
plán obnovy a odolnosti, REACT-EU a pod. vychádza z hľadiska realizovateľnosti možnosť 
financovať realizáciu týmito zdrojmi za logické riešenie bez ohľadu na ukazovatele efektívnosti 
financovania.  

Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení vlády zaviazala vytvárať lepšie 
podmienky pre lekárske fakulty v prospech prijímania väčšieho počtu študentov zo SR, zvyšovania 
kvality výučby medicíny v rámci pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania, vzdelávania v 
oblasti komunikácie a manažérskych kompetencií. Zaviazala sa, že pristúpi k reforme 
nemocničnej siete a že bude pokračovať v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej 
nemocnice. 

Ministerstvo zdravotníctva SR bude na zákalde výsledkov tejto štúdie realizovateľnosti realizovať 
nasledovné kroky: 

• Zverní štúdiu realizovateľnosti na svojich webových stránkach a tým ju predloží na hodnotenie 
na Útvar hodnoty za peniaze. 

• V zmysle zákona 371/2021 Z. z. Zákon o významných investíciách vyzve Univerzitnú 
nemocnicu Martin ako svoju podriedenú organizáciu na predloženie žiadosti o vydanie 
osvedčenia o významnej investícii. 

• Posúdi žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícií v zmysle §6 zákona 371/2021 Z.z. 
a pripraví návrh na schválenie vydania osvedčenia o významnej investícií na Vládu SR 
v zmysle §6 odsek (5).  

• Po doručení hodnotenia zo strany UHP predloží projekt výstavby Univerzitnej nemocnice sv. 
Martina na definitívne schválenie realizácie a financovanie z plánu obnovy a odolnosti a na 
vydanie osvedčenia o významnej investícii  na vládu SR. Po jeho schválení výda osvedčenie 
podľa §7 zákona 371/2021 Z.z 

 
Vláda SR vo svojom uznesení zároveň vyrieši nasledovné otázky: 
• Splnomocniť ministra zdravotníctva poveriť Univerzitnú nemocnicu Martin úlohou hlavného 

gestora a investora a v súlade s vykonanou kvantifikáciou zabezpečiť bezodkladne k tomu 
finančné prostriedky pre adekvátne personálne, materiálové a finančné zabezpečenia investície.  

• Uložiť príslušným členom vlády, ministrom a ministerkám:   

- zabezpečiť záväzky vyplývajúce z realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice, ktoré 
spadajú do ich pôsobnosti a spolupracovať s ministrom zdravotníctva a ostatnými 
ministerstvami na realizácii záväzkov vyplývajúcich z tohto projektu  počas trvania 
realizácie; 

- vykonať bezodkladne všetky potrebné kroky na strane  smerujúce k príprave a realizácie 
projektu z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti; 

- zabezpečiť v štátnom rozpočte potrebné finančné prostriedky na podporu realizácie 
významnej investície v súlade s vykonanou kvantifikáciou v jednotlivých rokoch realizácie 
vrátane roku 2021; 

• Odporučiť predsedníčke úradu ŽSK a primátorovi mesta Martin spolupracovať pri zabezpečení 
záväzkov vyplývajúcich z realizácie projektu. 
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1 Úvod 

Univerzitné nemocnice plnia tri hlavné úlohy: vykonávanie diagnosticko-terapeutických 
úkonov, slúžia pre účely praktickej výučby študentov medicíny a plnia úlohy v oblasti 
vedeckého bádania. Vzhľadom na kombinovanú zodpovednosť vládnych rezortov 
predstavujú aj živé laboratória úzkej kontinuálnej medzirezortnej spolupráce. 

Slovenská republika má tri centrá vrcholového medicínskeho vzdelávania, v ktorých pôsobia 
lekárske fakulty verejných a rezortných vysokých škôl a univerzitné nemocnice v Bratislave 
(1918/1919), v Košiciach (1948/1959) a v Martine (1962/1969), ktoré sú ich základné výučbové 
a výskumné základne. V Bratislave a v Košiciach sú univerzitné pracoviská aj so študijnými 
programami zameranými na farmáciu a plnoformátové prírodovedecké fakulty. Ako výučbové 
pracoviská pre lekárske fakulty slúžia aj kliniky špecializovaných nemocníc3. Biomedicínsky 
výskum realizujú aj vedecké ústavy II. oddelenia Slovenskej akadémie vied4 a niektoré štátne 
ústavy, ktorých pracoviská gravitujú do trojuholníka Bratislava – Martin - Košice. Trojuholník 
spomínaných miest dopĺňa Banská Bystrica, kam sa okrem Bratislavy koncentrovali aktivity 
súvisiace so špecializačným štúdiom, ďalším a celoživotným vzdelávaním lekárov, farmaceutov 
a pracovníkov v zdravotníctve v rámci inštitucionálnych predchodcov Slovenskej zdravotníckej 
univerzite, ktorá vznikla v roku 20025.  

Sústavu univerzitných nemocníc dopĺňajú ústavní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
v krajských a vybraných okresných mestách, ktorí majú štatút „fakultnej nemocnice“ a sú súčasťou 
výučbovej základne najmä pre zdravotnícke fakulty s nelekárskymi odbormi verejných aj 
súkromných vysokých škôl.  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „ZS“) a aj celý zdravotný systém v SR prešiel za 
uplynulé storočie viacerými výraznými zmenami. Po 1990 prijatými reformami sa pôvodná 
hierarchická štruktúra poskytovateľov s unitárnym systémom sociálneho, zdravotného 
a dôchodkového poistenia nahradila kontraktačnou štruktúrou a zaviedol sa domácim pomerom 
prispôsobený model manažovanej konkurencie, ktorý sa uplatňuje na Slovensku od roku 20056. Bol 

                                                

 

3 napr. Národný ústav detských chorôb Bratislava, Národný onkologický ústav v Bratislave, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Detská 
fakultná nemocnica Košice, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 

4 II. oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách, za lekárske vedy najmä Biomedicínske centrum SAV (združuje Centrum experimentálnej 
medicíny, Neuroimunologický ústav a neurobiologický ústav, Ústav experimentálnej endokrinológie, Ústav experimentálnej onkológie, Ústav 
klinického a translačného výskumu, Virologický ústav a detašované pracoviská Biotechnologické a analytické laboratóriá Šarišské Michaľany, 
Oddelenie genetiky človeka Bratislava a Oddelenie rádiobiológie ÚEO BMC SAV v Ružomberku 

5 V zátvorkách uvádzame roky založenia lekárskej fakulty, resp. pobočky a emancipácie lekárskej fakulty po roku 1918. Aktuálne štatútom 
univerzitnej nemocnice disponujú Univerzitná nemocnica Bratislava, Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, Univerzitná 
nemocnica L. Pasteura v Košiciach a Univerzitná nemocnica Martin. 

6 Ide legislatívny balíček 6 zákonov pripravovaných v rokoch 2002 – 2004: Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov; Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 579/2004 Z. z. o 
záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 
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komplexne opísaný vo viacerých analytických prácach a návrhoch nových systémových 
zdravotníckych koncepcií7.  Formy zdravotnej starostlivosti, ktoré sa  poskytujú: 

a) ambulantná starostlivosť:  
a. všeobecná 

i.  pre dospelých 
ii. pre deti a dorast 

b. špecializovaná starostlivosť 
i. gynekologická 

ii. zubno-lekárska 
c. iná špecializovaná starostlivosť 
d. záchranná zdravotná služba 

b) ústavná starostlivosť 
c) lekárenská starostlivosť 
d) ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Ústavnú zdravotnú starostlivosť významne ovplyvňuje z hľadiska financovania regulácia pre 
verejnú minimálnu sieť poskytovateľov (a v rámci nej parametrizovaná pevná sieť poskytovateľov 
a podmienky pre poskytovanie urgentnej starostlivosti a ústavnej pohotovostnej služby) a koncovej 
siete poskytovateľov, ktorú povoľuje MZ SR. Nemocnice sa delia na všeobecné a špecializované 
(odborné, resp. vysokošpecializované liečebné ústavy). Ústavná zdravotná starostlivosť sa 
poskytuje tiež v: 

• liečebniach, 
• hospicoch, 
• domoch ošetrovateľskej starostlivosti, 
• prírodných liečebných kúpeľoch a v rámci  kúpeľnej liečebni, 
• zariadeniach biomedicínskeho výskumu. 

Od roku 2018 pripravuje MZ SR v spolupráci s ďalšími partnermi návrh reformy zdravotníctva 
v rámci projektu Zdravá zmena so zameraním na stratifikáciu nemocníc, ktorý bol predmetom 
dlhých odborných aj politických diskusií. Časť snáh tohto úsilia sa stala tiež záväzkom SR a má byť 
napĺňaná a ako súčasť reformnej časti zdravotníckych komponentov Plánu obnovy a odolnosti 
(ďalej ako „POO“). Z projektu stratifikácie sa aktuálne vyčlenila optimalizácia siete nemocníc, 
ktorá  sa odzrkadlí prijatím zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene 

                                                

 

a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov;  

7 napr.: SMATANA, M. et al. (2016). Slovakia: Prehľad systému zdravotníctva. Zdravotnícke systémy v prechode, 2016; 18(6):1–210; WHO (2012). 
Hodnotenie štruktúry a poskytovania základnej ZS na Slovensku; WHO (2012). Hodnotenie štruktúry a poskytovania základnej ZS na Slovensku: 
Projekt založený na prieskume. Kodaň: WHO Regionálny úrad pre Európu http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/175242/Evaluation-
of-the-structure-and-provision-of-primary-care-in-Slovakia.pdf; SZALAY, T. et al. (2011). Slovensko: Prehľad systému zdravotníctva; Zdravotnícke 
systému v prechode, Vol.13, No.2, WHO/Európske centrum pre sledovanie zdravotných systémov a politík, April 2011 
http://www.hpi.sk/cdata/Publications/HiT-Slovakia_2011.pdf ;FILKO, M. et al. (2012). Málo zdravia za veľa peňazí: Analýza efektívnosti 
slovenského zdravotníctva. Bratislava: MF SR - Inštitút finančnej politiky; 
http://www.mfsr.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=8789&documentId=9367; FILKO, M. (2010). Kde nechodí slnko, tam chodí lekár. In 2 cesty 
k lepšiemu zdravotníctvu. Bratislava: Slovak Governance Institute/ADIN. ISBN 978-80-89244-61-4 a iné. 
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a doplnení niektorých zákonov (vytvorenie Optimalizovanej siete nemocníc/OSN) v IV. kvartáli 
2021. Podľa navrhovaného harmonogramu MZ SR vydá prvú optimálnu sieť nemocníc k 1. februáru 
2022 s prechodným obdobím nasledujúcich 2 – 8 rokov pre nemocnice a zdravotné poisťovne. 

Nemocnice majú byť zaradené do piatich  úrovní, pričom nemocnica vyššej úrovne poskytuje aj 
zdravotnú starostlivosť z nižších úrovní (v minulosti „užšie spádové územie“): 

1. Nemocnica národnej úrovne: poskytovanie vysoko-špecializovanej ústavnej ZS s veľmi 
zriedkavým výskytom v SR (napr. transplantácia srdca). 

2. Nemocnica koncovej úrovne: špecializovaná (terciárna) zdravotnú starostlivosť s nízkou 
početnosťou (napr. výkony poskytované v rámci kardiochirurgie, neurochirurgie, výkony 
vysoko komplexnej onkologickej liečby, alebo špecializovanej starostlivosti o deti). 

3. Nemocnica komplexnej úrovne: komplexná akútna aj plánovaná ZS (úroveň oblastí dnešných 
VÚC), v sieti zabezpečujúcej dojazd záchrannej zdravotnej služby v krátkom časovom okne 
(napr. intervenčná liečba akútneho infarktu myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody, 
liečba akútnych ťažkých úrazov, ako aj komplexná nízko početná plánovaná zdravotná 
starostlivosť). 

4. Nemocnica regionálnej úrovne: štandardná akútna a plánovaná zdravotná starostlivosť (napr. 
základné chirurgické zákroky, štandardná ZS o internistického a detského pacienta, pôrodná a 
popôrodná starostlivosť o matku a dieťa pri nekomplikovaných pôrodoch).  

5. Nemocnica komunitnej úrovne: následná a rehabilitačná starostlivosť, urgentná ambulantná 
ZS, doplnkovo jednodňové výkony, stacionár a psychiatrická ÚZS. Časť nemocníc má byť 
transformovaná na komplexné neurorehabilitačné centrá pre neurologické diagnózy a dlhodobo 
ventilovaných pacientov, spinálne jednotky pre pacientov s paralýzami.  

Na základe návrhu kategorizácie poskytovanej zdravotnej starostlivosti môžeme jednoznačne 
uviesť, že Univerzitná nemocnica v Martine predstavuje nemocnicu koncovej úrovne. Zároveň je 
centrom vzdelávania zdravotníckych profesionálov, ktorých príprava na budúce povolanie je 
kľúčová aj pre samotnú optimalizáciu siete nemocníc. Popri kvalite plánuje MZ SR zefektívniť 
celú nemocničnú sieť bez negatívneho dopadu na dostupnosť pre pacientov v regiónoch 
pričom z dostupných analýz jednoznačne vyplýva, že efektívnu, hospodárnu a hlavne 
kvalitatívne špičkovú zdravotnú starostlivosť vieme v strednodobom resp. dlhodobom 
horizonte dosiahnuť iba vybudovaním Novej univerzitnej nemocnice, čo potvrdzujú aj 
rozsiahle analýzy skutkového stavu, analýzy predikcie dopytu  analýzy a ekonomické analýzy. 

Projekt Optimalizácie siete nemocníc počíta s rozdelením Slovenska na 3 časti  - západ, stred 
a východ. Na strednom Slovensku prichádzajú do úvahy ako koncové nemocnica dve pracoviská -  
v Martine a v Banskej Bystrici. Toto rozdelenie vyplýva z geografického usporiadania stredného 
slovenska a prirodzenej spádovosti, kde Martin pokrýva v plnom rozsahu severnú časť stredného 
Slovenska a Banská bystrica južnú časť stredného Slovenska. V súčasnosti existuje niekoľko 
objektívnych kritérií, ktoré je potrebné zohľadniť pri zadefinovaní úrovní nemocníc 
v optimalizovanej sieti. Okrem kvalitatívnych kritérií je to aj dostupnosť, sociálna situácia 
obyvateľstva, vysokošpecializovaní lekári v nemocniciach, vzdelávanie a výskum a vývoj.  

Koncová nemocnica predstavuje koncový stupeň poskytovania zdravotnej starostlivosti v danom 
odbore, reálne dosiahnuteľný pre všetkých obyvateľov regiónu. T.j. musí byť personálne, materiálne 
a priestorovo vybavená tak, aby dokázala poskytnúť túto starostlivosť na najvyššej dosiahnuteľnej 
úrovni, v plnom rozsahu, s výnimkou extrémne zriedkavých chorôb patriacich do pôsobnosti 
vysokošpecializovaných centier. UNM je už v súčasnosti koncovou nemocnicou.  
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Okrem zabezpečovania tej najnáročnejšej liečebno - preventívnej starostlivosti má svoje významné 
postavenie vo výchove všetkých kategórií zdravotníckych pracovníkov a svoje nezameniteľné 
miesto má aj vo výskumno-vývojových aktivitách, predovšetkým v oblasti aplikovaného 
a klinického výskumu a vývoja. V spolupráci s Martinským centrom pre biomedicínu (BioMed 
Martin) pokrýva veľmi širokú diagnostickú oblasť, vrátane využívania inovatívnych diagnostických 
metód. Mnohé výkony sa realizujú v UNM ako v jedinej nemocnici  v rámci celého Slovenská 
(expertízne pracoviská MZSR alebo Centrá) a sú zabezpečované vysokokvalifikovanými 
pracovníkmi a vysoko erudovanými lekármi, ktorí implementujú nové diagnostické a terapeutické 
postupy a participujú na vedecko-výskumnej činnosti, ktorá v niektorých nemocniciach významne 
zaostáva. Viacerí zamestnanci UNM patria už v súčasnosti k mienkotvorným osobnostiam naprieč 
celým medicínskym spektrom (hlavných odborníkom MZ SR, prezidentov odborných spoločností, 
členov výborov a komisií MZ SR a pod.).  

Viaceré špecifické vyšetrenia najmä  molekulárno-biologické a genetické je možné realizovať len 
v spolupráci s pracoviskami JLF UK Martin, pričom fakulta  poskytuje veľmi širokú bázu pre 
vedecko-výskumnú činnosť a rozvoj nových progresívnych liečebných metód, ktoré v žiadnom 
prípade nedokážu iné nemocnice v regióne stredného Slovenska zabezpečiť v takej šírke a kvalite. 
Prítomnosť JLF UK a úzka spolupráca s ňou je tak zárukou uplatňovania progresívnejších postupov 
v diagnostike a liečbe a taktiež zárukou aj lepšej dostupnosti finančných grantov a klinických štúdií, 
vrátane akademických klinických štúdií. Výskum a vývoj bude taktiež podporený aj projektom 
Národnej biobanky pre nádorové a raritné ochorenia, ktorá bude situovaná v blízkosti novej 
nemocnice a v súčasnosti je už v štádiu implementácie. Pracoviská nemocnice sú zapojené do 
medzinárodnej spolupráce a centier excelentnosti nielen v rámci SR.  

Ako výučbová báza JLF UK, okrem pregraduálneho štúdia v odboroch všeobecné lekárstvo, zubné 
lekárstvo a ošetrovateľstvo, poskytuje aj postgraduálne doktorandské štúdium a špecializačné 
štúdium v mnohých medicínskych odboroch. Budúci lekári, zubní lekári, ako aj študenti 
nelekárskych študijných odborov by mali byť vychovávaní v nemocnici, kde majú dostatočný počet 
pacientov s príslušnou paletou ochorení. Zároveň je tu potrebná aj hospitalizácia plného spektra 
diagnóz, s ktorými by sa mal študent stretnúť počas svojej odbornej prípravy. V súčasnosti je UNM 
jedinou nemocnicou na Slovensku, ktorá pokrýva všetky odbornosti.  

1.1 Charakteristika regiónu 

V  Martine a jeho okolí má inštitúcia modernej nemocnice už viac ako 130-ročnú tradíciu. Mesto sa 
radí medzi jedno z troch etablovaných centier vrcholového medicínskeho vzdelávania 
na Slovensku. Vzhľadom k lokalite a veľkosti plánovanej investícii sa v tejto časti zameriame 
na analýzu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji. Kraj zahŕňa regióny Horné 
Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec, administratívne sa člení na  11 okresov (Bytča, Čadca, 
Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, 
Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina). Na severe hraničí s Poľskom - Sliezskym  a Malopoľským 
vojvodstvom a na východe s Českom - Moravsko-sliezskym krajom a je súčasťou euroregiónu 
Beskydy. Zdravotníctvo sa dynamický rozvíja a reaguje na zmeny demografického vývoja cez 
zmeny ponuky a dopytu zdravotníckych služieb. V počte obyvateľov aj rozlohou je Žilinský kraj 
tretím najväčším krajom štátu. Celková rozloha je 6 809 km2, k ultimu roku 2019 evidoval takmer 
700 000 obyvateľov (12,7 % slovenskej populácie). Hustotou obyvateľstva kraja dosahuje asi 92 % 
celoštátneho priemeru, viaceré okresy dosahujú nadpriemerné  hodnoty. Kraj vysoko prevyšuje 
celoštátne stredové hodnoty v priemernej veľkosti obce, ktorá  osciluje okolo 2 200 obyvateľov. 
Porovnanie Žilinského kraja so susediacimi slovenskými krajmi je zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 4 Porovnanie základných ukazovateľov Žilinského kraja so susediacimi krajmi Slovenska 

Ukazovateľ  Trenčiansky 
kraj 

Žilinský kraj Banskobystric
ký kraj 

Prešovský kraj 

Rozloha k 31. 12. (km2)  4 502 6 809 9 454 8 973 
Obyvateľstvo k 31. 12. (osoby)  584 569 691 509 645 276 826 244 
Hustota na 1 km2 k 31. 12.  130 102 68 92 
Počet okresov 9 11 13 13 
Počet obcí  276 315 516 665 
z toho mestá  18 19 24 23 
Podiel mestského obyvateľstva ( v 
%) 

54,7 48,4 52,7 46,5 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021 

V posledných piatich rokoch dochádza len nevýraznému zrýchľovaniu reprodukcie obyvateľstva, 
podiel detskej zložky v populácii stagnuje. Narastá podiel obyvateľov v poproduktívnom veku. 
Demografický vývoj v kraji smeruje k postupnému úbytku obyvateľov, čo je v súlade s dlhodobým 
demografickým trendom. Pandémia COVID-19 trend z časti urýchlila. Priemerný vek obyvateľov 
dosiahol 40,5 roka a index starnutia predstavoval hodnotu 99,8. V päťročnom období 2015 – 2019 
sa hodnoty hrubej miery sobášnosti pohybovali v intervale 5,21 - 5,88 ‰, rozvodovosť oscilovala 
medzi 1,52 – 1,67 ‰.  Demografiu kraja charakterizujú nasledujúce tabuľky. 

Tabuľka 5 Porovnanie základných ukazovateľov Žilinského kraja so susediacimi krajmi Slovenska 

Ukazovateľ  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stredný (priemerný) stav trvale 
bývajúceho obyvateľstva (osoby) 

690 130 690 419 690 690 690 890 691 439 691 323 

Narodení (osoby) 7 134 7 336 7 370 7 539 7 447 7 262 

Zomretí (osoby) 6 691 6 560 6 694 6 757 6 651 7 342 

Migračné saldo (osoby) -438 -422 -411 -427 -640 -278 

Celkový prírastok obyvateľstva 
(osoby) 

-15 344 245 345 141 -373 

Obyvateľstvo k 31.12 (osoby)  690 434 690 778 691 023 691 368 691 509 691 136 

Z toho ženy 351 317 351 370 351 469 351 469 351 550 351 298 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021 

Projekt novej univerzitnej nemocnice a s ním spojené investície sa viažu na mesto Martin. Mesto je 
s približne 54 tis. obyvateľom najväčším okresným sídlom po krajských mestách (s malým 
odstupom od krajského mesta Trenčín) a deviatym najväčším mestom Slovenska. Martin sa radí 
medzi popredné centrá, v ktorých sa poskytuje komplexná zdravotná starostlivosť 
a zdravotnícke a medicínske vzdelávanie nadregionálneho a celoštátneho významu. V záujme 
synergického efektu sú príležitosťou aj blízko lokalizované viaceré kúpeľné mestá 
a špecializované odborné ústavy a liečebne. 

Okres Martin, v ktorom aktuálne žije takmer 96 tis. obyvateľov a aj mesto Martin zaznamenávajú 
v poslednom období prirodzený úbytok, ktorý sa bude postupne prehlbovať. Opačný trend sa 
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očakáva pri migračnom salde a očakáva sa spomalenie suburbanizačných procesov. Celkove sa však 
bude počet obyvateľov v meste Martin znižovať.  

V roku 2045 by mal byť počet obyvateľov nižší približne o 7 tisíc osôb ako v súčasnosti, t.j. tesne 
pod hranicou 50 tis. Priemerný vek obyvateľstva sa bude postupne zvyšovať zo súčasných 40,7 
rokov na 49,6 rokov v roku 20458.  

Tabuľka 6 Veková štruktúra v Žilinskom kraji 

Ukazovateľ  
 

2015 2019 
Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. (%)      

v predproduktívnom veku (0 – 14 roční) 15,5 15,8 
v produktívnom veku (15 – 64 roční)   70,8 68,4 
v poproduktívnom veku (65 a viac roční) 13,7 15,8 
Priemerný vek (roky) 39,5 40,5 
Mediánový vek (roky) 38,7 40 
Index starnutia  88,4 99,8 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021 (Žilinský kraj v číslach 2020) 

Počet zomrelých prevýšil počet narodených zatiaľ len v roku 2020, pričom mortalita sa prirodzene 
v  regióne zvyšuje s  vekom, podľa príčiny úmrtí dominujú diagnózy z kapitol  IX. (choroby 
obehovej sústavy), II. (nádory), X (choroby dýchacej sústavy), XI (choroby tráviacej sústavy) 
a XIX./XX. (poranenia, úrazy, otravy a vonkajšie vplyvy) podľa MKCH-10. Najčastejšie príčiny 
hospitalizácie kopírujú tento trend. Medzi vekovými skupinami a pohlaviami sa najčastejšie príčiny 
alternujú.  

Počet zomrelých prevýšil počet narodených zatiaľ len v roku 2020, pričom mortalita sa prirodzene 
v  regióne zvyšuje s  vekom, podľa príčiny úmrtí dominujú diagnózy z kapitol IX. (choroby 
obehovej sústavy), II. (nádory), X (choroby dýchacej sústavy), XI (choroby tráviacej sústavy) 
a XIX/XX (poranenia, úrazy, otravy a vonkajšie vplyvy) podľa MKCH-10. Najčastejšie príčiny 
hospitalizácie kopírujú tento trend, väčší počet hospitalizácii zaznamenávame u žien. Medzi 
vekovými skupinami a pohlaviami sa najčastejšie príčiny alternujú, priemerný vek 
hospitalizovaných v kraji osciluje okolo 50.  

Tabuľka 7 Vybrané ukazovatele o hospitalizáciách podľa kapitol MKCH-10  (príčiny hospitalizácie – územie trvalého bydliska 
Žilinský kraj 

Kapitola MKCH-10 (príčiny 
hospitalizácie) 

Hospitalizácie 

počet  % na 100 000 obyvateľov 
spolu muži ženy spolu muži ženy 

Spolu  134 606 60 561 74 045 100,0 19 470,8 17 817,4 21 070,0 

I. Infekčné a parazitové choroby 3 244 1 596 1 648 2,4 469,2 469,6 468,9 

                                                

 

8 Boris Vaňo, júl 2014 
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II. Nádory 13 870 6 941 6 929 10,3 2 006,3 2 042,1 1 971,7 

III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a 
niektoré poruchy s účasťou imunitných 
mechanizmov 

1 333 607 726 1,0 192,8 178,6 206,6 

IV. Endokrinné, nutričné a metabolické 
choroby 

3 595 1 515 2 080 2,7 520,0 445,7 591,9 

V. Duševné poruchy a poruchy správania 4 545 2 555 1 990 3,4 657,4 751,7 566,3 

VI. Choroby nervovej sústavy 4 493 2 395 2 098 3,3 649,9 704,6 597,0 

VII. Choroby oka a očných adnexov 1 970 796 1 174 1,5 285,0 234,2 334,1 

VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku 863 336 527 0,6 124,8 98,9 150,0 

IX. Choroby obehovej sústavy 19 253 10 941 8 312 14,3 2 785,0 3 218,9 2 365,2 

X. Choroby dýchacej sústavy 7 674 4 323 3 351 5,7 1 110,0 1 271,9 953,5 

XI. Choroby tráviacej sústavy 13 285 6 941 6 344 9,9 1 921,7 2 042,1 1 805,2 

XII. Choroby kože a podkožného tkaniva 1 298 651 647 1,0 187,8 191,5 184,1 

XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a 
spojivového tkaniva 

8 819 3 750 5 069 6,6 1 275,7 1 103,3 1 442,4 

XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy 6 425 2 352 4 073 4,8 929,4 692,0 1 159,0 

XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie 10 626 – 10 626 7,9 1 537,1 0,0 3 023,7 

XVI. Určité choroby vzniknuté v 
perinatálnom období 

2 172 1 192 980 1,6 314,2 350,7 278,9 

XVII. Vrodené chyby, deformity a 
chromozómové anomálie 

1 043 637 406 0,8 150,9 187,4 115,5 

XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, 
abnormálne klinické a laboratórne nálezy, 
nezatriedené inde 

6 649 3 228 3 421 4,9 961,8 949,7 973,5 

XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné 
následky vonkajších príčin 

10 701 6 018 4 683 7,9 1 547,9 1 770,5 1 332,6 

XX. Vonkajšie príčiny chorobnosti a 
úmrtnosti 

68 47 21 0,1 9,8 13,8 6,0 

XXI. Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav 
a styk so zdravotníckymi službami 

11 996 3 388 8 608 8,9 1 735,2 996,8 2 449,5 

XXII. Kódy na osobitné účely 684 352 332 0,5 98,9 103,6 94,5 

Zdroj: Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020 

V tomto kontexte za významný faktor je považované riziko starnutia populácie, ktoré ovplyvní 
viaceré zložky verejnej politiky, vrátane zdravotných služieb.  Starne celá európska populácia, a to 
spôsobuje zvýšené nároky na starostlivosť o starých, polymorbídnych a chronicky chorých a 
samozrejme to zároveň zvyšuje tlak na dopyt po zdravotnej a sociálnej starostlivosti a požiadavky 
na verejný rozpočet. Verejné financie smerujúce do zdravotníctva sú tiež ovplyvňované aj čoraz 
vyššími nákladmi na prevádzku a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry, pričom náklady na 
rekonštrukciu a modernizáciu nie sú vynakladané efektívne a hospodárne.  

V Žilinskom kraji sa zdravotná starostlivosť poskytuje v zdravotníckych zariadeniach  (ďalej ako 
„ZZ“) štátnych, samosprávnych, cirkevných a súkromných zriaďovateľov. Celkovo evidujeme 1400 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo viac ako 1560 ZZ, 29 agentúr domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti, 10 polikliník, 7 všeobecných nemocníc (zriaďované MZ SR, MO SR a ŽSK) a 4 
špecializované ústavné zariadenia -  Psychiatrická liečebňa (Sučany), Národný endokrinologický a 
diabetologický ústav (ďalej ako „NEDU“), 2 centrá pre liečbu drogových závislostí (Žilina, Šútovo). 
Lôžková starostlivosť je poskytovaná  v 1 liečebni pre dlhodobo chorých. Lokalizácia nemocníc 
a poskytovateľov komplexných služieb ZS koncentruje  do krajského a väčšiny okresných miest 
(výnimkou je okresné mesto Tvrdošín a Turčianske Teplice). V Žilinskom kraji pôsobia okrem 
UNM ešte dve koncové nemocnice – FNsP Žilina a ÚVN SNP - FN v Ružomberku, ktoré s UNM 
prirodzene konkurujú len v obmedzenom okruhu lekárskych odborov. 
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V regióne pôsobí 25 ambulancií pohotovostnej služby, 222 verejných lekární, 20 pobočiek 
verejných lekární, 7 nemocničných lekární a 22 výdajní zdravotníckych pomôcok.  Ambulantnú 
starostlivosť zabezpečujú lekári prvého kontaktu a lekári-špecialisti, ktorí sú koncentrovaní 
v poliklinikách, resp. centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti, alebo prevádzkujú samostatné 
súkromné ambulancie. Ambulantný kontakt je zabezpečený aj prostredníctvom pracovísk lekárskej 
služby prvej pomoci. Región je bohatý na výskyt minerálnych a termálnych vôd, ktoré sa využívajú 
na liečenie v kúpeľoch Rajecké Teplice (ochorenia pohybovej a nervovej sústavy), Turčianske 
Teplice (urologické a reumatické ochorenia), Lúčky (ženské ochorenia) a Liptovský Ján (ochorenia 
tráviacej sústavy a reumatické ochorenia). Na rekreačné účely sa využívajú geotermálne vrty v 
Liptovskom Jáne, Bešeňovej, Rajci, Oraviciach a Stráňavách. V regióne sú aj plničky stolových 
minerálnych vôd (Budiš, Fatra a Korytnica). 

Vývoj zdravotníctva v SR a v kraji charakterizuje počas posledných dvoch dekád postupná 
racionalizácia počtu lôžok v nemocniciach a snahy o zvyšovanie kvality a efektivity zdravotnej 
starostlivosti. V Žilinskom kraji sa počet lôžok v období 2003 – 2012 znížil na 88 % stavu (z 6 347 
na 5 608 lôžok). Úmerne rástlo využívanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Vyššie percento 
dosahujú iba Bratislavský a Košický kraj, čo dokladuje pokrytie Žilinského kraja dostatočne 
kvalitnou a pestrou sieťou zdravotníckych zariadení.  

Od roku 2009 zaznamenávame kontinuálny mierny pokles hospitalizácii na celoštátnej úrovni 
všeobecne a výrazne v roku 2020 (dopad pandémie COVID-19 na plánované výkony). Na 
regionálnej úrovni v 2017 – 2019 nedochádza v nemocniciach k výraznejšej redukcii počtu lôžok, 
počet hospitalizácií sa však zvýšil takmer v každej zo všeobecných nemocníc v kraji, čo poukazuje 
aj na zvýšenie dopytu po zdravotnej starostlivosti. 

Tabuľka 8 Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji 

Okres (obec) Posyktovateľ ÚZS  2017 2018 2019 

Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou 
Čadca,  všeobecná nemocnica 

Počet lôžok 436 436 436 
Počet hospitalizácií  14 706 15 156 14 691 

Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica 
s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho 
Dolný Kubín 

Počet lôžok 300 304 304 
Počet hospitalizácií 14 552 15 007 14 328 

Liptovský 
Mikuláš 

Liptovská nemocnica s poliklinikou 
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský 
Mikuláš 

Počet lôžok 280 280 280 
Počet hospitalizácií 10 466 11 136 10 507 

Martin Univerzitná nemocnica Martin, 
všeobecná nemocnica 

Počet lôžok 838 838 838 
Počet hospitalizácií 30 947 33 223 33 383 

Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP – 
fakultná nemocnica Ružomberok 

Počet lôžok 520 520 520 
Počet hospitalizácií 21 593 25 396 25 056  

 
Tvrdošín Hornooravská nemocnica 

s poliklinikou Trstená, všeobecná 
nemocnica 

Počet lôžok 272 272 272 
Počet hospitalizácií 10 403 10 686 10 697 

Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou 
Žilina, všeobecná nemocnica (vrátane 
CPLDZ v Považskom Chlmci) 

Počet lôžok 777 770 772 
Počet hospitalizácií 27 441 27 720 28 299 

Spolu Počet lôžok 3 423 3 420 3 422 
Počet hospitalizácií 130 108 138 324 136 961 

Zdroj: NCZI (2018), výročné správy ZZ 
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Ústavnú starostlivosť zabezpečujú aj: 

• Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni  
• Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o., Šútovo  
• Psychiatrická liečebňa Sučany 

Trendy a očakávaný vývoj ALOS, obložnosti aj iných parametrov predbežné kalkulujú s tým, 
že v Žilinskom kraji bude zachovaná hustejšia sieť nemocníc, najmä z dôvodu geografie 
územia, ktoré ovplyvňuje časovú dostupnosť. V  regióne bude pôsobiť jedna nemocnica 
koncového typu s výrazným presahom na špecializácie a vzdelávanie, pre ktoré má najlepšie 
predpoklady nemocnica v Martine. Nemocnica v Martine je zároveň vedecko-výskumnou 
základňou a centrom aplikovaného výskumu s významným presahom na iné priemyselné 
odvetvia. Súlad projektu s reformnými aktivitami a optimalizáciou siete nemocníc je riešený 
detailne v nasledujúcich kapitolách. 
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2 Analýza súčasného stavu 

2.1 Univerzitná nemocnica Martin 

Univerzitná nemocnica Martin je poskytovateľom komplexnej zdravotnej starostlivosti s viac ako 
130-ročnou tradíciou, poskytujúci pacientom od prenatálneho obdobia až po obdobie staroby 
zdravotnú starostlivosť na medzinárodne porovnateľnej úrovni. UNM je nemocnica, ktorá je 
priateľská k svojim pacientom, návštevníkom, študentom a zamestnancom. Predstavuje koncové 
zdravotnícke zariadenie nadregionálneho významu s viacerými pracoviskami s celoslovenskou 
pôsobnosťou a rieši najkomplikovanejšie prípady. Užší spád predstavuje región Turca (okresy 
Martin a Turčianske Teplice), avšak vzhľadom na profiláciu poskytuje ZS pre severozápadné 
Slovensko (Žilinský kraj, severné okresy Trenčianskeho kraja), a pre západnú časť 
Prešovského kraja (najmä okresy Poprad, Kežmarok). V priemere až polovica pacientov 
prichádza z iných regiónov Slovenska. Zdravotnú starostlivosť poskytuje pre približne pre 
územie s asi 1,3 mil. obyvateľov. Disponuje výbornou lokalizáciou  regióne Turca a historicky 
tvorí nielen kultúrne, ale v posledných 100 rokoch aj medicínske centrum v rámci Žilinského 
samosprávneho kraja.  

V severozápadnom Slovensku je dominantným poskytovateľom ústavnej ZZ (parametre 
zamestnanci, lôžka a výkony). UNM vykonáva činnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
financovaného v konkurenčnom prostredí predovšetkým zo zdrojov verejného zdravotného 
poistenia cez zdravotné poisťovne, ale vykonáva aj podnikateľskú činnosť v zmysle príslušnej 
legislatívy.  

UNM je tiež vzdelávacia a vedecko-výskumná základňa pre lekárske a ďalšie zdravotnícke profesie. 
Umožňuje špecializačné štúdium v akreditovaných odboroch. Zriaďovateľom UNM je Ministerstvo 
zdravotníctva SR (ďalej ako „MZ SR“), pričom nemocnica je úzko prepojená s Jesseniovou 
lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Fakulta sa riadi pravidlami Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako „MŠVVaŠ SR“). Nemocničné kliniky a oddelenia 
sa dlhodobo zapájajú do riešenia klinických štúdií. MŠVVaŠ SR vydalo UNM osvedčenie 
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. 

V súlade so zriaďovacou listinou zabezpečuje nemocnica špecializovanú ústavnú a ambulantnú 
zdravotnú starostlivosť, 24-hodinovú ústavnú pohotovostnú službu, odbery orgánov a tkanív od 
dobrovoľných darcov na transplantačné účely, ako aj transplantáciu obličiek a krvotvorných buniek 
a vedenie národného zdravotníckeho registra (Slovenský artroplastický register). Aktuálne sa 
nemocnica organizačne delí na kliniky, oddelenia, ústavy a špecializované centrá. Univerzitná 
nemocnica v Martine má v súčasnosti tieto medicínske pracoviská, ktoré plánuje ďalej rozvíjať 
a podporovať (v abedecnom poradí): Dermatoverenerologická klinika, Gynekologicko – 
pôrodnícka klinika, Chirurgická klinika a transplantačné centrum, I.Interná klinika, Klinika 
anesteziológie a intenzívnej medicíny, Klinika detí a dorastu, Klinika detskej anesteziológie 
a intenzívnej medicíny, Interná klinika – gastroenterologická, Klinika detskej chirurgie, Klinika 
hematológie a transfuziológie, Klinika hrudníkovej medicíny, Klinika infektológie a cestovnej 
medicíny, Klinika neukleárnej medicíny, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, 
Klinika pneumológie a ftizeológie, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Klinika 
stomatológie a maxilofacilárnej chirurgie, Klinika telovýchovného lekárstva, Neonatologická 
klinika, Neurochirurgická klinika, Neurologická klinika, Očná klinika, Ortopedická klinika, 
Psychiatrická klinika, Rádiologická klinika, Urologická klinika, Ústav klinickej biochémie, Ústav 
patologickej anatómie, Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, Fyziatricko-rehabilitačné 
oddelenie, Kardiologické oddelenie, Oddelenie chronickej bolesti, Oddelenie cievnej chirurgie, 
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Oddelenie lekárskej genetiky, Oddelenie plastickej 
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chirurgie, Oddelenie urgentného príjmu, Onkologické centrum. Ambulantná starostlivosť je 
poskytovaná na 162 pracoviskách. 

Nemocnica má aj ďalšie oddelenia participujúce najmä na zabezpečení zdravotnej starostlivosti ako 
nemocničnú lekáreň, oddelenie centrálnej sterilizácie, oddelenie nemocničnej hygieny či oddelenie 
sociálnej starostlivosti. Zameranie jednotlivých pracovísk vrátane špecializácie a vedecko-
výskumného profilu je dostupné na  je popísané https://www.unm.sk/pracoviska ako aj na 
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/kliniky-a-ustavy-v-
zdravotnickom-zariadeni/ 

Charakteristickým rysom UNM je komplexnosť poskytovaných služieb a široký diagnosticko-
liečebný záber, čomu zodpovedá aj rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ako jediné ZZ 
v regióne poskytuje starostlivosť v odboroch: detská chirurgia, hrudníková chirurgia, 
maxilofaciálna chirurgia, cievna chirurgia, transplantačná chirurgia, intervenčná rádiológia, 
invazívna kardiológia vrátane detských pacientov, nukleárna medicína, intenzívna starostlivosť 
v pediatrii, vysokošpecializovaná starostlivosť o kriticky chorých novorodencov, pediatrická 
anestézia a iných. 

Zároveň má UNM viacero pracovísk s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré budú popísané v ďalších 
častiach štúdie.  

Ako už bolo uvedené, univerzitné nemocnice sa vyznačujú interaktívnym prepojením zariadenia 
poskytujúceho liečebno-preventívnu starostlivosť s odbornou prípravou budúcich zdravotníckych 
profesionálov a výskumu a vývoja. Ich poslaním je dosahovať vynikajúce výsledky v oblasti 
poskytovaných zdravotných služieb. Univerzitná nemocnica Martin je koncovou nemocnicou, ktorá 
koncentruje všetky lekárske odbory v maximálnej synergii s Jesseniovou lekárskou fakultou pričom 
práve v tejto spolupráci vzniká excelentnosť a pri správnom nastavení riadenia môžeme dosiahnuť 
v novej nemocnici aj výbornú efektivitu v poskytovaných zdravotníckych službách.  

Pracoviská sú v koncepte novej nemocnice preskupené do funkčných a logických celkov, avšak ich 
funkcia a odborné smerovanie ostávajú aj vzhľadom k úzkej interkonektivite s JLF UK zachované. 
Cieľom UNM je naďalej poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť a pokračovať v budovaní 
excelentných tímov a excelentných pracovísk. Vybudovanie novej univerzitnej nemocnice 
jednoznačne poskytne obrovskú konkurenčnú výhodu na trhu kde UNM pôsobí a môže pritiahuť 
dodatočné zdroje, ktoré dokážu generovať zisky potrebné na budúce financovanie a zhodnotenie 
investície. 

UNM si udržiava v posledných rokoch počet lôžok 838. Nemocnica patrí k najväčším 
zamestnávateľom v Turčianskom regióne, v okrese Martin. Efektivita nemocnice by mohla byť 
hodnotená ako priemerná. Viaceré lôžka majú nižšiu obložnosť, personálne kapacity nie sú 
rovnomerne rozložené. Dlhodobým problémom je nedostatok kvalifikovaného personálu, najmä 
sestier. Ročne sa tu uskutoční priemerne viac ako 30 000 ukončených hospitalizácií (ďalej ako 
„UH“).  

Prioritou nemocnice sú spokojní pacienti odchádzajúci s perspektívou zdravého plnohodnotného 
života. V UNM sa aplikuje systém manažérstva kvality  podľa normy STN EN ISO 9001:2016 pre 
všetky procesy. Zavedený systém manažérstva kvality zahŕňa riadenie, poskytované zdroje, 
pracovné procesy, výber kvalifikovaného personálu,  pracovné prostredie a v neposlednom rade aj 
poskytovanú službu zdravotnej starostlivosti. Všetko je podriadené tomu, aby konečným výsledkom 
bola spokojnosť pacienta.  
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O dobrej kvalite služieb vypovedá tretia priečka v prieskume spokojnosti pacientov s poskytovanou 
zdravotnou starostlivosťou v štátnych univerzitných a fakultných nemocniciach (INEKO, 2015) a 
prvá priečka v danej kategórii v hodnotení univerzitných a fakultných nemocníc v roku 2017, druhá 
priečka v roku 2019. 

Na čele UNM je rada riaditeľov a na obr. nižšie je jej aktuálna organizačná štruktúra (leto 2021)9.  

 

Obrázok 1 Organizačná štruktúra riadenia Univerzitnej nemocnice Martin 

 

Obrázok 2 Organizačná štruktúra úsekov Univerzitnej nemocnice Martin 

                                                

 

9 Vo viacerých nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR došlo už k zmene vrcholového kolektívneho riadenia 
na vrcholové individuálne (jeden generálny riaditeľ) 
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UNM má dozornú radu, ktorú okrem predsedníčky reprezentujú ďalší 4 členovia s lekárskym aj 
nelekárskym profilom.  

2.2 Súčasný technicko-materiálový stav 

UNM je nemocnica pavilónového typu lokalizovaná v samom centre mesta Martin v blízkosti 
autobusovej aj železničnej stanice. Najstaršie objekty (pavilón I) boli vybudované v poslednej 
tretine 19. storočia. V následných historických etapách boli vybudované ďalšie pavilóny.  

Technická analýza existujúcej infraštruktúry UNM na základe prehliadky nemocnice zástupcami 
Európskej investičnej banky vrátane špecialistov na zdravotnú starostlivosť poukázala na 
obsolentnosť. Viaceré stavebné aj technické objekty a prevádzkové súbory vrátane najväčších 
budov sú dávno po dobe životnosti. Nevyhovujúce sú z hľadiska energetiky a vykazujú značné 
tepelné straty. Technické zariadenia budov sú nevyhovujúce a v niektorých prípadoch v havarijnom 
stave.  Ich kvalitu už nedokáže zlepšiť ani rekonštrukcia. V posledných rokoch UNM realizovala 
viaceré investičné projekty napr.: 

- výstavbu chirurgického pavilónu (Steinerov pavilón),  
- rekonštrukciu operačných sál na Urologickej klinike,  
- vybudovanie JIS na Klinike pneumológie a ftizeológie. 

Adaptácia infraštruktúry požiadavkám moderných technológií, pracovných postupov a právnych 
predpisov je náročný a nákladný proces a má významný vplyv na efektívne a hospodárne 
fungovanie nemocnice. Proces modernizácie je komplikovanejší, pokiaľ ide o nemocničné 
komplexy s historickým „rodokmeňom“. Investičné akcie vyriešili len parciálne problémy 
nemocnice a táto modernizácia nedokázala plne prispôsobiť riešené objekty požiadavkám 
súčasnej medicíny. V realizácii investičných zámerov je viditeľný individualizovaný prístup, ktorý 
prevládol nad komplexnosťou riešenia. Absentuje aj humanizačný prístup. 

Z podstatných nedostatkov uvádzame: 

§ neprítomnosť centrálneho urgentného príjmu, urgentná starostlivosť riešená cez viacero 
pohotovostných príjmov, 

§ nevhodný, neefektívny, nehospodárny a v niektorých prípadoch rizikový vnútorný systém 
nemocnice, ako napr. stará elektroinštalácia, staré rozvody vody, stará kanalizácia, zastaraný 
kostrový konštrukčný systém, nemožnosť inštalácie niektorých technológií resp. inštalácia na 
úkor priestoru, absencia klimatizácie v kontraste s nemožnosťou vetrania (niektoré staré okná 
sa nedajú otvoriť), problematické výťahy, zastarané poplašné a požiarne systémy a pod., 

§ odber areálu sa z hľadiska elektroenergetickej kapacity blíži ku hranici reálnych možností 
zdrojov,  

§ neadekvátny tok zdravotníckych pracovníkov a pacientov v nemocnici a medzi nemocničnými 
oddeleniami, absolútne nevyhovujúca logistika a transport pacientov na lôžku či vozíku 
pomedzi budovy a návštevníkov nemocnice, 

§ vlhnutie, plesne, korózia, hnijúce okenné rámy, rozširujúce sa praskliny, poškodené podlahy, 
balkóny s rizikom ulomenia a pod. v prípade viacerých budov, 

§ pretrvávajúce tepelné straty, nemožnosť regulácie kúrenia v ambulanciách a na izbách 
pacientov, 

§ nevhodné a nesprávne dispozičné riešenia vyžadujúce zmeny, 
§ nedostatočné priestory na vzdelávanie (nevhodné umiestnené seminárne miestnosti, resp. ich 

absencia pre  niektoré pracoviská) a neplnenie atribútov výskumnej nemocnice, 
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§ v rámci existujúceho areálu absentujú oddychové zóny a dominujú dopravné komunikácie, 
spevnené povrchy a odstavené plochy a prispieva k negatívnemu vnímaniu prostredia, 

§ exteriér a fasády niektorých budov s opadávajúcou omietkou a iné. 

Areál nemocnice je dislokovaný od JLF UK, čo komplikuje proces vzdelávania a výskumno-
vývojových aktivít najmä z dôvodu bilaterálnych presunov študentov a zamestnancov. Jednotlivé 
kliniky a oddelenia sú roztrúsené v areáli bez možnosti prechodu „suchou nohou“ medzi 
jednotlivými objektmi. Tento model je nevyhovujúci pre kliniky, ktoré majú lôžkové časti 
dislokované v dvoch rôznych pavilónoch, nakoľko sa komplikuje prevádzka a výrazne znižuje 
efektivita práce. 

Podľa dostupných analýz a poznatkov sú nevyhnutné významné kapitálové výdavky, aby sa 
predišlo vystaveniu UNM a jej pacientov neakceptovateľným bezpečnostným a existenčným 
rizikám. 

Dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti závisí v podstatnej miere od kvality  zdravotníckej 
infraštruktúry. A tá je na Slovensku v katastrofálnom stave. Dokladuje to aj štúdia, ktorú si k zámeru 
výstavby novej UN v Bratislave dalo spracovať Ministerstvo zdravotníctva SR, ktorá konštatuje, že 
infraštruktúra slovenských nemocníc je v súčasnej podobe ekonomicky neudržateľná. 
Slovenské nemocnice nedosahujú medzinárodné štandardy a väčšina nemocníc disponuje 
príliš veľkými plochami s veľkým počtom budov. Tie sú navyše staré a v zlom technickom 
stave.  

Ministerstvo zdravotníctva SR už v roku 2013 v informácii pre vládu SR (Informácia o stave 
investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a zámer realizácie výstavby 
novej nemocnice v Bratislave http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/ 
BodRokovaniaDetail?idMaterial=22607)  konštatovalo, že vzhľadom k zastaranosti 
infraštruktúry a nevyhovujúcemu logistickému usporiadaniu nemocníc sú možnosti 
zvyšovania ich produktivity rekonštrukciami existujúcich budov takmer vyčerpané. „Preto je 
potrebné priniesť koncept postupnej výstavby nových moderných nemocníc,“ píše 
ministerstvo v materiáli, ktorý zároveň odhadol sumu investičných potrieb na 3,94 miliardy 
eur. Od roku 2013 však žiadna nová štátna nemocnica nebola postavená. 

2.3 Finančno-ekonomická situácia 

V tejto časti sa venujeme zhodnoteniu ekonomickej efektívnosti a produktivity zdravotnej 
starostlivosti. Výsledky externých auditov potvrdili,  že UNM je ekonomicky stabilné a odborne 
inovatívne zdravotnícke zariadenie.  

UNM ako koncová nemocnica disponuje personálnym zabezpečením všetkých odborných 
špecializácií, čo sa významnou mierou podieľa na pomerne vysokých mzdových nákladoch. 
Priemerný vek zamestnancov UNM prevyšuje mierne 40 rokov, avšak medzi lekármi až 15 % sú 
zamestnanci v dôchodkovom veku. Okrem zamestnancov UNM sa na poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti podieľajú  aj zamestnanci JLF UK (s čiastočným úväzkom v UNM), doktorandi 
(s úväzkom v UNM 0,1) a cirkulujúci lekári z iných zdravotníckych zariadení v rámci 
predatestačnej prípravy. Jeden z hlavných nedostatkov súčasnosti – chýba systemizácia pracovných 
miest, ktorá by hovorila o existenčnej potrebe počtu a štruktúry zamestnancov, ako aj o potrebe ich 
vzdelanostnej úrovne. 
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Tabuľka 9 Základné indikátory UNM 

Tabuľka 10 Štruktúra zamestnancov v roku 2018 

Indikátory kapacity fyz.počet 2018 priemerný vek Podiel dôchodcov v % 

Zdravotnícki pracovníci 1804,00 44,00 6,98 
Lekári 497,00 43,00 14,89 
Zubní lekári 14,00 45,00 28,57 
Sestry a pôrodné asistentky 814,00 45,00 3,19 
Zdravotní asistenti 56,00 40,00 0,00 
Sanitári 259,00 44,00 3,10 
Rádiologickí technici 38,00 46,00 5,26 
Zdravotnícki laboranti 49,00 52,00 12,24 
Farmaceuti 8,00 38,00 0,00 
Farmaceutickí laboranti 8,00 43,00 0,00 
Iní zdravotnícki pracovníci (logopéd, 
psychológ, lieč. Pedagóg, fyzik, lab. 
Diagnostik) 

35,00 48,00 14,29 

Ostatní zdravotnícki pracovníci 26,00 42,00 3,85 
Ostatní pracovníci technickí 204,00 51,00 8,33 
Ostatní pracovníci administratívni 161,00 47,00 4,35 

Tabuľka 11 Vývoj počtu lôžok a ukončených hospitalizácií od roku 2015 

 Špecializácia  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Anesteziológia a intenzívna 
medicína vrátane detskej 

počet lôžok 6 6 29 17 17 18,5 
UH 305 370 1969 564 537 480 

Kožné počet lôžok 18 18 18 18 18 18 
UH 478 466 458 460 465 379 

Gynekológia a pôrodníctvo počet lôžok 53 53 53 53 53 53 

Indikátor Jednotka 2015  2018  2019 
Indikátory kapacity        
Počet lôžok počet 838 838 838 
Počet akútnych lôžok počet 769 769 838 
Počet operačných sál počet 24 24 24 
Počet zamestnancov FTE|POČET 1 961 2 011 2 093 
Počet lekárov FTE|POČET 368 387 405 
Počet sestier a pôrodných asistentiek FTE|POČET 799 798 803 
Medicínske indikátory        
Počet ukončených hospitalizácií (UH) počet 30 084 30 793 30 698 
Počet osobitne hradených výkonov (OHV) počet 4 785 5 500  
Počet operačných výkonov počet 15 410 15 418 16 126 
Počet pôrodov počet 1 461 1 471 1 409 
Počet bodov ŠAS počet 114 221 541 131 986 820 137 601 312 
Počet vyšetrení ŠAS počet 289 8207 298 144 336 574 
Počet výkonov JZS počet 9 792 8 962 9 386 
Kombinované indikátory        
Priemerná dĺžka hospitalizácie (ALOS) Deň 6,25 5,86 5,84 
% obložnosť akútnych lôžok  % 67,9% 67,31% 69,12 
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UH 3 093 3 107 2 517 3 241 2 903 2 057 
Infekčné počet lôžok 22 22 22 22 22 22 

UH 600 609 486 531 564 446 
Interná medicína počet lôžok 147 147 225 225 225 228,4 

UH 6 067 6 010 7 001 9 851 9 704 8 551 
Neonatológia počet lôžok 46 46 46 46 46 46 

UH 1 658 1 660 1 241 1 531 1 499 1 280 
Neurológia počet lôžok 33 33 33 33 33 33 

UH 1 044 1 110 1 123 1 298 1 282 1039 
Neurochirurgia počet lôžok 21 22 22 22 22 22 

UH 799 936 799 944 936 725 
Nukleárna medicína počet lôžok 9 9 9 9 9 9 

UH 183 157 160 175 160 154 
Pracovné lekárstvo počet lôžok 14 14 14 14 14 14 

UH 397 416 288 331 415 191 
Onkológia počet lôžok 26 25 33 24 24 24 

UH 390 472 1 622 502 548 413 
Očné počet lôžok 6 6 6 6 6 6 

UH 137 199 132 688 1 025 722 
Otorinolaryngológia počet lôžok 30 30 30 30 30 30 

UH 1 355 1 364 1 229 1 243 1 025 537 
Ortopédia počet lôžok 40 42 42 42 42 38,6 

UH 846 806 721 919 942 547 
Plastická chirurgia počet lôžok 9 9 9 9 9 9 

UH 551 595 582 695 693 565 
Pneumológia počet lôžok 46 46 46 46 46 46 

UH 1 226 1 261 1 220 1 396 1 568 1 090 
Psychiatria počet lôžok 47 47 47 47 47 47 

UH 835 1 008 957 1 047 1 003 878 
Rehabilitácia počet lôžok 7 7 7 7 7 7 

UH 232 238 213 237 232 126 
Chirurgia (vrátane cievnej, 
hrudnej a stomatológie)  

počet lôžok 102 104 115 107 113 111,6 
UH 3 704 3 935 4 459 4 934 5 380 4 058 

Traumatológia počet lôžok 26 24 24 24 24 24 
UH 777 735 763 909 959 713 

Urológia počet lôžok 34 31 31 31 31 31 
UH 1 299 1 416 1 482 1 598 1 548 1 219 

Spolu počet lôžok 742 741 838 838 838 838 
UH 25 976 26 870 29 422 33 223 33 386 24 554 

Zdroj: UNM 

Finančné východiská UNM za posledné štyri roky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Podľa 
manažmentu UNM je množstvo výkonov blízko k plnej produkčnej kapacite a ďalší nárast tržieb a 
následne pokles straty je pravdepodobný len za cenu nárastu cien výkonov, ktoré sú už súčasnosti 
výrazne nad slovenským priemerom. Podľa všetkých dostupných analýz a vyjadrení vedenia UNM 
významné kapitálové výdavky sú nevyhnuté, aby sa predišlo vystaveniu UNM a jej pacientov 
neakceptovateľným bezpečnostným a existenčným rizikám.  
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Tabuľka 12 Výkaz ziskov a strát  v období 2015 – 2019 

Tabuľka 13 Súvaha za obdobie 2016 – 2019 

Tabuľka 14 Ekonomické indikátory 

Ekonomické indikátory                 2017  2018  2019 2020 

Náklady  85 971 324 95 883 379 115 373 519 127 292293 
Lieky spolu 9 989 745 12 561 894 14 091 735 15 229 542 

Krv spolu 1 779 541 1 573 270 1 440 912 1 763 752 
ŠZM spolu 15 944 733 17 349 164 18 101 299 18 770 524 
Mzdové náklady spolu 32 874 257 36 346 821 58 652 276 68 114 918 
Odpisy 2 638 747 3 454 165 3 185 473 3 993 392 

Ostatné náklady spolu 25 383 048 24 598 065 11 486 172 11 323 144 
Výnosy 82 068 073 94 921 878 115 391 026 105 059 939 
Tržby od poisťovní spolu 74 869 495 72 325 488 83 070 274 87 489 723 

EBITDA 1 264 504 1 690 732 1 939 597 -20 052 469 
Hospodársky výsledok pred zdanením -3 903 251 -961 501 17 507 -22 232 355 

(v mil. EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 
Tržby z predaja služieb 65,3 72,3 77,9 75,2 85,9 
Výnosy zo ŠR 0,9 1,8 0,1 1,3 1,5 
Ostatné výnosy 2,0 2,2 4,1 18,5 28 
Výnosy celkom 68,2 76,3 82,1 95 115,4 
Personálne náklady 40,0 43,7 45,7 50,5 58,7 
Spotreba 28,5 33,3 32,1 38,2 43 
Služby 2,1 2,4 2,5 3,4 3,4 
Ostatné náklady 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 
EBITDA -2,6 -3,5 -1,3 1,7 1,9 
Odpisy DNM a DHM 3,2 4,3 5,3 2,7 3,2 
Finančné náklady 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Splatná daň z príjmov 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
HV po zdanení -5,9 -8,0 -4,0 -1 

 

0,2 

(v mil. EUR) 2016 2017 2018 2019 
Dlhodobý majetok 40,0 45,4 47,9 54,1 
Zásoby 2,1 2,9 3,8 4,1 
Krátkodobé pohľadávky 10,8 10,5 13,6 13,2 
Krátkodobé záväzky 45,8 55,6 57,9 56,1 
Dodávatelia 41,0 50,9 42,2 29,4 
Zúčtovanie so Soc./Zdrav. poist. 1,3 1,4 6,3 16,8 
Časové rozlíšenie 0,7 0,9 0,9 0,9 
Čistý pracovný kapitál -31,0 -40,1 -39 -31,5 
Finančný majetok 1,9 2,1 1,4 7,3 
Dlhodobé rezervy a záväzky 1,5 1,8 2,9 4,4 
Záväzky voči štátu (DÚ) 0,4 0,0 0,4 0,5 
Bankové úvery a výpomoci 0,0 0,0 0 0 
Vlastné imanie -16,7 -19,0 -20 -20 
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Hospodáreniu UNM nepomohlo ani nastavenie vyšších úhrad od zdravotných poisťovní. Tieto 
zdroje nemocnica používa prevažne na úhradu mzdových nákladov a nárast miezd v súlade 
s platovým automatom, nákladov na zabezpečenie liekom a špeciálneho zdravotného materiálu. 
Náklady na mzdové výdavky predstavujú viac ako polovicu celkových výdavkov a ich rast pri 
nemožnosti optimalizácie procesov nemocnice predstavuje jednu z hlavných prekážok 
nevyrovnaného hospodárenia. Okrem toho rast miezd nekoreluje s potrebou a dopytom po 
zamestnancoch, ktorých počty sú v niektorých prípadoch signifikantne poddimenzované. Napriek 
pozitívnemu trendu však stále platí, že celkové výnosy zo ZP nepokrývajú 100 % nákladov na 
hlavnú činnosť nemocníc – osobné náklady a náklady na lieky, krv a ŠZM. Zároveň spolu s vekom 
budov a nemožnosti optimalizovať niektoré procesy v pavilónových typoch nemocníc narastajú aj 
náklady na prevádzku, opravy, údržby, rekonštrukcie. V súčasnosti stúpajú náklady aj na energie.  

Ako je vidieť z tabuľky nižšie, UNM sa darí postupne zlepšovať výsledok hospodárenia a v rokoch 
2017 - 2019 sa dostala už iba do účtovnej straty. Z pohľadu tzv. EBITDA ktorá sa vypočíta ako zisk 
pred úrokmi a zdanením (tzv. EBIT) plus odpisy. EBITDA je pre posúdenie rentability spoločnosti 
presnejší než výsledok hospodárenia. UNM z pohľadu tohto ekonomického ukazovateľa EBITDA 
podľa účtovnej závierky z rokov 2017 - 2018 skončila v kladných číslach  a rok 2019 dokonca 
ukončila s pozitívnym hospodárskym výsledkom. Rok 2020  samozrejme ovplynila pandémia 
COVID-19 a preto je v celej ekonomickej analýze vynechaný rep. extrapolovaný na základe 
predchádzajúcich rokov.  

Dôležité je taktiež upozorniť, že hospodársky výsledok ovplyvňujú každoročne relatívne vysoké 
odpisy DHM, čo skresľuje finančnú disciplínu a neodzrkadľujú reálne možnosti CASH FLOW 
UNM. 

Tabuľka 15 Výsledko hospodárenia/odpisy 

Rok Odpisy DHM v EUR 
2016 3 148 244,34 € 
2017 2 638 746,93 € 
2018 2 652 233,27 € 
2019 3 185 473,37 € 

Vývoj od roku 2016 jednoznačne potvrdzuje schopnosť UNM dosiahnuť zlepšenie výsledkov 
hospodárenia a po započítaní predpokladaného nárastu dopytu po zdravotnej starostlivosti po 
vybudovaní novej UNM, čo bude samozrejme generovať dodatočné príjmy v kombinácii s 
efektívnejším fungovaním nemocnice a jednoznačných úspor energií, ktoré nový projekt prinesie 
môžeme aj v zmysle doložených analýz hodnotiť projekt z pohľadu efektívnosti investície ako 
realizovateľný a efektívny. 

Na základe jednoduchých ekonomických predpokladov popísaných v odbornej literatúre 
môžeme predpokladať,  že výstavbou novej nemocnice dokážeme dosiahnuť úsporu nákladov 
minimálne na úrovni 10% (energeticky efektívna prevádzka, úspory na opravách údržbách 
a budúcich nevyhnutých investíciách do starých budov, efektívnosť prevádzky – úspora na 
plytvaní zdrojov a pod.). Zároveň predpokladáme, že nová špičková nemocnica dokáže 
generovať  aj vyššie výnosy minimálne na úrovni 15%. (dodatočne generovaný dopyt 
vyplývajúci s poskytovania niektorých nových služieb – laboratóriá, nové metodiky, niektoré 
nové odbornosti, ale aj prirodzený efekt „novej špičkovej nemocnice“ bude zákonite 
generovať nový dopyt zo strany pacientov).   
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Po konzultáciách s útvarom hodnoty za peniaze sme tento predpokladaný nárast rozložili do 
piatich rokov po otvorení nemocnice. Dokonca v rámci analýzy citlivosti modelu hodnotenia 
ekonomickej efektívnosti sme spracovali na základe požiadavky uhp aj extrémne 
konzervatívny model, kde tento nárast bol stanovený na nulu.     

Po zohľadnení vyššie uvedeného je možné reálne predpokladať, že projekt dokáže generovať 
ekonomické ukazovatele na úrovni rentabilnej investície. Zároveň zdôrazňujeme, že ekonomická 
efektívnosť investície je v prípade verejných investícií resp. investícií vo verejnom záujme iba jeden 
z podkladov rozhodovacieho procesu a pri finálnom rozhodnutí o realizácii výstavby novej 
UNM je nutné zohľadniť nielen ekonomické ale aj  socioekonomické a celospoločenské 
prínosy investície do výstavby novej špičkovej nemocnice.  

V roku 2017 bol spustený úhradový mechanizmus naviazaný na klasifikačný systém diagnostických 
skupín (DRG). Nemocnica vykazujú poskytnutú zdravotnú starostlivosť v systéme DRG prípade 
ústavnej zdravotnej starostlivosti plnia cez vykazovanie (tzv. kódovanie) DRG skupín, avšak platby 
nastavené v systéme DRG nezodpovedajú v mnohých prípadoch reálnym nákladom na pacienta čo 
sa samozrejme odráža aj v nerovnováhe hospodárenia, ako vidno na nasledujúcich obrázkoch. 

 

Obrázok 3 Porovnanie reálnych nákladov a platieb ZP podľa DRG (1) (zdroj:Informačný systém UNM)  

 



Strana 35 z 235 

 

 

Obrázok 4 Porovnanie reálnych nákladov a platieb ZP podľa DRG (2) (zdroj:Informačný systém UNM)  

Je tu tiež dôležité uviesť, že nastavenie úhrad za hospitalizačný prípad v SR nezodpovedá 
nastaveniu úhrad v systémoch DRG pre vybrané diagnózy a výkony v Európe, čo však nie je 
predmetom tohto materiálu. 

Prehľad prevádzkových nákladov UNM za obdobie 2015-2020 uvádzame v tabuľke nižšie. 
Prevádzkové náklady tvoria náklady na dodávku médií a služieb, vodné, stočné, elektrickú energiu, 
plyn, upratovanie, osobné náklady,  náklady na servis a opravy zariadení (výťahy a 
iné).Prevádzkové náklady majú rastúcu tendenciu najmä v oblastiach spotreby materiálu, mzdových 
nákladov vrátane zákonného poistenia a náklady na opravy a údržby.  

Tabuľka 16 Prevádzkové náklady 

 

Názov položky východzie obdobie (v tis. EUR) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

spotrebované nákupy 
   

   
spotreba materiálu 26 759 31 615 29 344 33 395 36 855 39 234 

spotreba energií 1 694 1 666 1 645 1 692 1 854 1 824 
opravy a údržby 794 1 019 1 058 1 820 1 466 1 060 
cestovné 16 17 22 20 29 5 
náklady na reprezentáciu 3 2 3 7 3 2 
ostatné služby 1 256 1 374 1 432 1 543 1 861 1 737 
mzdové náklady 28 815 31 582 32 874 36 347 42 224 48 758 
zákonné poistenie 11 143 12 122 11 416 12 688 14 707 16 957 
dane a poplatky 124 123 128 135 140 153 
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 153 339 132 103 992 1 689 

SPOLU  70 757      79 859     78 054 87 750 100 131 111 419        
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2.4 SWOT analýza 

Analýza silných a slabých stránok UNM sa opiera o výsledky expertných stretnutí na rôznej úrovni 
riadenia UNM, JLF UK, MZ SR a EIB.  

Organizácie fungujúce v systéme zdravotníctva musia neustále/kontinuálne manažovať zmeny, aby 
sa mohli čo najoptimálnejšie prispôsobiť aktuálnej situácii v medicíne, ošetrovaní pacientov 
a vzdelávaní budúcich pracovníkov v zdravotníctve. Aby sme zosumarizovali aktuálny stav 
existujúcej nemocnice a možnosti novej nemocnice prezentujeme SWOT analýzu k už uvedeným 
bodom a bližie analyzujeme aj ďalšie body, najmä z kategórie slabých stránok, ktoré by sme vedeli 
realizáciou projektu minimalizovať, resp. úplne eliminovať.  

Tabuľka 17 SWOT analýza UNM 

Silné stránky Slabé stránky 
• Kvalifikovaný personál 
• Excelentné pracoviská pre výskum a vývoj 

a liečebno-preventívnu starostlivosť 
• Špecializované nadregionálne pracoviská 
• Systém manažérstva kvality  
• Spolupráca s JLF UK a inými vrcholovými ZZ 
• Dobré hodnotenia v rámci kvality zdravotníckych 

zariadení  

• Zastaralá technická infraštruktúra nemocnice pavilónového 
typu  po dobe životnosti 

• Faktory zvyšujúce náklady na zdravotnú starostlivosť a 
zhoršujúce kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

• Existujúci model systému riadenia 
• Nedostatočné investície do najmodernejších zdravotníckych 

technológií 
• Konceptuálne nedostatočné riešenie investičných  

i neinvestičných projektov 
• Nedostatočná kontinuita a interdisciplinarita pri riešení 

klinických problémov 
• Nedostatočné využívanie IT 
• Nedostatok sestier 
• Relatívne pomalé zavádzanie nových terapeutických 

postupov (často závislé od dostupných zdravotníckych 
technológií) 

• Organizačná štruktúra nepodporujúca spoluprácu  

Príležitosti  Ohrozenia  
• Vybudovanie novej , modernej nemocnice 

s optimalizovaným systémom riadenia na princípe 
nového funkčného modelu  

• Zabezpečenie najmodernejších, excelentných 
zdravotníckych technológií 

• Zabezpečenie nového, užívateľsky komfortného 
a bezpečného informačného systému. 

• Telemedicína 
• Zvýšenie možností spolupráce na národnej 

i medzinárodnej úrovni 
• Vývoj nových programov a postupov zdravotnej 

starostlivosti vrátane možností personalizovanej 
medicíny 

• Vytvorenie klinicky optimalizovaných protokolov na 
zlepšenie kvality a efektívnosti zdravotnej 
starostlivosti 

• Využívanie regionálnej politiky v programoch ochrany 
a podpory zdravia 

• Existencia potenciálu rozvoja výskumno-vývojovej 
základne na JLF UK a UNsvM ako aj v regióne 
Žilinského kraja 

• Politická alebo hospodárska nestabilita;  
• Demografický vývoj (čoraz viac starších, chronicky chorých 

pacientov) 
• Rodová rovnosť v manažérskych pozíciách 
• Rastúci dopyt pacientov a lekárov na unikátne lekárske 

technológie 
• Nedostatok ľudských zdrojov 
• Rastúci tlak na zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť 
• Vysoké očakávania 
• „Zdravotná turistika“ 

 

Menšina manažérov a vedúcich zamestnancov nazerá na riadiace procesy a rozvoj nemocnice 
komplexne ako na úzko prepojený systém a absentuje efektívna interná komunikácia vo vzťahu k 
plánovaným strategickým investíciám. Aj preto sa nemocnica rozhodla že pristúpi k projektu 
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manažmentu zmeny, ktorý pripraví zamestnancov nemocnice na nový systém poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. Nová nemocnica má potenciál zlepšiť systém riadenia a predpokladá 
interdisciplinárne pracoviská, zdieľanie prostriedkov a personálu, spoločné operačné sály a pod. 
Komplexnosť systému je najdôležitejším prvkom celého konceptu.  

Viac ako 200 lekárov UNM je už v dôchodkovom veku, aj napriek vysokej vyťaženosti 
identifikujeme na viacerých pracoviskách UNM rezervy, ktoré by nová nemocnica vedela vyriešiť 
napr. zaradením lekára na konziliárne pracovisko, vyšetrovňu, telemedicínske konzultácie a pod. 
Pracovné miesta v novej nemocnici budú riešené na základe zdieľania personálu UNM a JLF 
UK s možnosťou plánovania kompetície v rámci jednotlivých interdisciplinárnych traktov. 
Zároveň sa uvažuje aj s využitím zahraničných expertov vo vopred určené dni (vrátane 
operácií), a so systematickou prípravou personálu. 

Absencia kvalitného informačno- komunikačného systému. UNM používa nemocničný informačný 
systém (ďalej ako „NIS“)  MEDA, ktorý neumožňuje VPN pripojenie, bezpapierovú komunikáciu, 
zobrazenie dát na prenosných zariadeniach  pri zachovaní ochrany a bezpečnosti údajov. Existujúci 
informačný systém je hodnotený ako zastaraný a neefektívny a výrazným spôsobom komplikuje 
prácu odborného a podporného personálu (objednávky, žiadanky na vyšetrenie, zdravotná 
dokumentácia). Nová nemocnica je pripravovaná v koncepte inteligentnej (ďalej len „smart“) 
nemocnice a predpokladá implementáciu riešenia, ktoré značne zlepšia možnosti komunikácie, 
konzultácií, dostupnosť informácií a ďalšie on-line riešenia. V tejto súvislosti má nová nemocnica 
vypracovaný kompletný tzv. digitálny blueprint, ktorý na základe analýzy existujúcich 
procesov navrhuje a optimalizuje procesy v novej nemocnici. 

Sanovanie potrieb nemocnice pacientmi a ich rodinami je spôsobené nedostatočným financovaním.  
Univerzitná nemocnica má svoje špecifiká. Vzhľadom na to, že sa v jej priestoroch vzdelávajú 
budúci lekári, vyžaduje priestory a technológie, ktoré toto v plnom rozsahu zabezpečia. Pri 
zdieľaní verejných zdrojov financovania rezortov školstva a zdravotníctva bude môcť byť 
realizovaná investícia do špecifických technológií využívaných najmä v procese vzdelávania, 
špecializovanej diagnostiky a terapie a zároveň môže byť efektívnejšie pokrytý základný 
servis pre pacientov a ich rodiny. 

Laboratória sú v súčasnosti dislokované do 5 budov, značná neefektivita je spôsobená aj doručením 
vzorky do laboratória – napr. ak pacient potrebuje statim vyšetrenie tak sanitár alebo iný 
zdravotnícky pracovník musí ísť najskôr do jedného laboratória a potom cez celú nemocnicu do 
druhého laboratória. V oboch laboratóriách musí byť taktiež prítomná služba/personál (to sú 
dvojnásobné náklady na mzdy). Evidujeme aj duplicitu niektorých technológií. Ak by sme chceli 
komplexne zefektívniť proces laboratórnej diagnostiky, potrebujeme postaviť nový komplexný 
laboratórny trakt, čo by však aj tak neriešilo problém s transportom vzoriek z oddelení do 
laboratória. Dva moderné krvinkové analyzátory každý v inej časti budovy – pričom sa dajú zapojiť 
do série a využiť maximálne prednosti takejto pripravenej automatizácie. Identické vyšetrenia sa 
cez deň vykonávajú na inom pracovisku ako v čase ústavnej pohotovostnej služby (v niektorých 
prípadoch dokonca na iných technológiách). Neekonomické a nevhodné rozloženie laboratórnych 
metód na viacerých analyzátoroch neumožňuje efektívnejšiu prevádzku,  zníženie doby pre vydanie 
výsledkov, predražuje celkovú prevádzku laboratória a spôsobuje nadbytočné vyťaženie laborantiek 

Rádiológia je nielen dislokovaná od ostatných pracovísk ale jej umiestnenie neumožňuje riešenie 
prostredníctvom prístavby alebo rekonštrukcie. Napr. univerzitná nemocnica by mala mať min. 2 
CT a 2 MR – v prípade výpadku jedného by malo byť možné automaticky použitie druhého stroja. 
Opäť rekonštrukcia túto situáciu nerieši. Dispozícia pracoviska neumožňuje jeho ďalšie 
rozširovanie. Plocha areálu už je posiata budovami a riešenie prístavby kdekoľvek inde v areáli by 
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znovu len skomplikovalo už aj tak  komplikovanú logistiku (pacient je prevážaný pomedzi pavilóny, 
v nepriaznivom počasí je krytý igelitom, trasy prevozu krížia trasy personálu a verejnosti ktorá sa 
pohybuje v areáli nemocnice). Z medicínskeho hľadiska je CT/MR/angio zobrazenie 
u nestabilného pacienta s orgánovou podporou ležiaceho na JIS vysoko rizikové -  každý 
transport takéhoto pacienta, naviac mimo budovu je spojený s veľkým rizikom destabilizácie, 
hypothermie a spotrebováva personál.  

Ak by sme chceli komplexne zefektívniť proces rádiodiagnostiky, potrebujeme znovu postaviť novú 
budovu, čo by však aj tak neriešilo problém s transportom pacienta.   

Úplne absentujú centrálne operačné sály – v súčasnosti sú rozdelené v rámci pavilónu chirurgie, 
ortopédie a traumatológie, urológie, očného, stomatológie, ORL  a pod. V existujúcich priestoroch 
je spojenie týchto sál nerealizovateľné ani pri rozsiahlej rekonštrukcii. V rámci prípravy projektu 
prebiehal tzv. snapshot ktorý poukázal na výraznú neefektivitu a nehospodárnosť takto rozdelených 
operačných sál (už bol vložený do predloženého materiálu). Okrem toho nie je absolútne možné 
zlepšiť kvalitu výkonov – chýbajú hybridné operačné sály, robotická chirurgia, nemožnosť 
realizácie týchto výkonov znižuje konkurencieschopnosť nemocnice. 

Univerzitná nemocnica nevyhnutne potrebuje urgentný príjem druhého typu – v súčasnosti 
pacient blúdi po nemocnici, „urgent“ je dislokovaný do viacerých pavilónov čo je značne 
neefektívne a komplikované aj pre pacienta aj pre zdravotníckych profesionálov. Samozrejme to 
ohrozuje aj život pacienta, predlžuje čakanie a komplikuje zdravotný stav pacientov. 

Ambulancie sú roztrúsené po celej existujúcej nemocnici. Niektoré sú v suterénnych priestoroch čo 
je absolútne nevyhovujúce. Vybudovanie komplexného ambulantného traktu je v súčasných 
podmienkach nemožné. Viacero procesov sa dá zlepšiť kvalitnými riešeniami na úrovni 
jednodňovej starostlivosti alebo moderného ambulantného traktu – napr. liečba chronických rán – 
čo vyžaduje priestor pre malú hyperbarickú komoru pre jedného pacienta, polysomnografické 
vyšetrenia, neurofyziológia etc. 

Klinika detí a dorastu je v súčasnosti rozdelená do dvoch pavilónov – vzdušná vzdialenosť cca 300 
m. Hospitalizované deti sa presúvajú medzi týmito dvomi pavilónmi po vonku, podobne ako to je 
v prípade nutnosti ísť na rádiológiu. Bola plánovaná prístavba detského pavilónu aj s urgentným 
príjmom pre deti avšak táto bola zablokovaná z dôvodu vyjadrenia MZ SR – bude riešené v novej 
nemocnici. Úplná absencia detského urgentného príjmu II. typu je pre UNM vysoko riziková. 

Administratíva je úplne dislokovaná, dokonca mimo areálu nemocnice. O jej integrácii do areálu sa 
z dôvodu kapacitných možností ani nedá uvažovať. 

Integrácia nových zariadení jednoznačne vyžaduje vybudovanie nových vhodných priestorov. 
UNM nedisponuje priestormi, ktoré by bolo možné vhodne upraviť pre potreby inštalácie 
nových technológií. 

Čakacie doby sú problémom súčasnej nemocnici a optimalizácia v novej nemocnici ich môže 
výrazne zredukovať a zefektívniť ich manažment.  

Adekvátny a pre pacienta komfortný a bezpečný presun pacientov medzi pavilónmi je v súčasnosti 
nemožný a z dôvodu pavilónového typu nemocnice nemožné ovplyvniť trasy resp. spôsob presunu. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nemocnicu pavilónového typu, pacienti sú prepravovaní medzi 
jednotlivými pavilónmi za plnej prevádzky, vrátane toku automobilovej dopravy a iných 
pacientov/osôb nachádzajúcich sa v areáli. Dochádza k intenzívnemu kríženiu pacientov/návštev 
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a v neposlednom rade je transport dehonestujúci, nakoľko napr. v daždi sú pacienti zakrytí igelitom 
a  pacienti v závažnom stave sú vystavení pohľadom okoloidúcich, čo nie je príjemné ani pacientovi 
ani personálu. Nová nemocnica je kompaktná budova s riešenými samostatnými tokmi 
hospitalizovaných a ambulantných pacientov a personálu.  

Scenáre riešenia pre UNM - nová nemocnica alebo rekonštruovaná stará nemocnica ovplyvnili 
najmä tieto faktory: 

- Ochrana pacienta – komfortnejšie priestory umožňujúce prítomnosť rodinných príslušníkov, 
pohyb personálu a študentov v prostredí, kde je situovaný pacient, bezpečný a etický presun 
pacientov. 

- Najnovšie a najmodernejšie lekárske technológie – ich umiestnenie do existujúcich priestorov 
vyžaduje značné stavebné úpravy, pričom nie vždy je možné prístroj v existujúcich priestoroch 
umiestniť, čo eliminuje možnosť jeho zakúpenia – nová budova bude prispôsobená 
požiadavkám súčasnej medicíny, umožní vybudovanie adekvátnych priestorov pre 
diagnostické technológie, urgent a operačné sály. 

- Redukcia nozokomiálnych nákaz – napr. izolovaním pacientov, zabránenie kríženiu pacientov, 
vytvorenie efektívnych komunikačných trás, čo je v starej nemocnici nemožné. 

- Kompaktný ambulantný trakt -  v starej nemocnici sú ambulancie „roztrúsené“ po jednotlivých 
pavilónoch/budovách resp. dislokované do „domčekov“ v blízkosti nemocnice, čo komplikuje 
presun pacientov a personálu a zhoršuje produktivitu práce – vybudovanie kompaktného 
ambulantného traktu opäť rieši len nová budova. 

- Samostatný kompletný urgent – v starej nemocnici by bol riešený vybudovaním alebo 
prístavbou novej budovy, avšak bez napojenia na ďalšie súčasti, bez alternatívnych možností 
riešenia.  

- Existujúca infraštruktúra starej nemocnice je absolútne v dezolátnom stave – najmä čo sa týka 
budov, niektoré síce prešli rekonštrukciou, avšak stále existujú problémy najmä na úrovni 
rozvodov, elektroinštalácie, vykurovania, klimatizácie a pod. Tieto by museli byť kompletne 
vymenené, pričom sa jedná o nákladné investície s výrazným obmedzením prevádzky.  

Po vyhodnotení stavu UNM tímom EIB bol vytvorený interný projektový tím investora, ktorý 
zabezpečil koordinovaný a expanzívny prístup, kedy v predprípravnej a prípravnej fáze na základe 
komunikácie so zamestnancami jednotlivých oddelení nemocnice identifikoval uvedené hlavné 
problémy a snažil sa navrhnúť riešenia, ktoré by ich redukovali alebo eliminovali. Bez výstavby 
novej nemocnice nie je možné efektívne vyriešiť žiadny z uvádzaných problémov. Zmena 
organizačnej štruktúry, či procesného riadenia nevyrieši poruchovosť a poškodenie starých budov, 
neobnoví IT systém, neumožní bezpečný presun pacientov, zvýšenie obložnosti  - to všetko 
vyžaduje veľké investície.  

Je absolútne neefektívne pristavovať, nadstavovať alebo reorganizovať existujúce budovy, 
nakoľko aj na základe analýzy existujúcich rekonštrukcií vidíme, že parciálne riešenia nie sú 
vhodné  a len čiastočne prekryjú akútny problém, ktorý sa neskôr znovu objaví. Taktiež je 
potrebné si uvedomiť, že vzdelávame budúcich lekárov, zubných lekárov a nelekárske 
odbory, ktoré v súčasnosti nemajú adekvátne podmienky na štúdium. Aj to je následne 
rozhodujúce v tom, či majú záujem ostať v prostredí slovenského zdravotníctva alebo nie.  

Riešenie nie je presúvanie kompetencií, riešenie je vytvorenie systému, ktorý je prispôsobený 
súčasným podmienkam resp. podmienkam, ktoré budú o jednu dve dekády. Musíme 
uvažovať dopredu. Je potrebné si uvedomiť, že budovy UNM sú po životnosti, neumožňujú 
rozvoj medicíny v súlade so svetovými trendami a neposkytujú adekvátny priestor ani 
pacientom, ani personálu, ani študentom medicíny a nelekárskych študijných programov. 
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3 Koncept novej Univerzitnej nemocnice Martin 

3.1 Súlad so strategickými dokumentami a legislatívou 

Globálna úroveň a makroregionálna úroveň (Agenda 2030, WHO, EÚ) 

Celosvetové trendy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti poukazujú na dôležitosť zmien 
v nastavení systémov zdravotnej starostlivosti najmä s ohľadom na dostupnosť preventívnej 
a liečebnej starostlivosti, vyváženosť geografických lokalít umiestnenia strategických 
zdravotníckych infraštruktúr a adekvátnu kvalitu v zmysle primeranosti, účinnosti a bezpečnosti. 

V globálnej stratégii Organizácie spojených národov (ďalej ako  
UN“) Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj v rámci 17 tematických oblastí sú viaceré čiastkové ciele, 
ktoré sa podstatne týkajú aj zdravia. Sú to najmä:  

• Zdravie počas celého života (zdravie matiek, novorodencov, reprodukčné zdravie, zdravie 
migrantov); 

• Infekčné choroby (ukončenie epidémií najvýznamnejších infekčných chorôb – AIDS, TBC, 
malária, tropické choroby, hepatitída, vodou a inak prenosné ochorenia); 

• Zranenia a násilie (znižovanie úmrtí a zranení spôsobných dopravnými nehodami, násilie 
a zvlášť násilie na ženách a deťoch); 

• Neprenosné choroby, duševné zdravie a (behaviorálne) rizikové faktory (odvrátiteľné 
a predčasné úmrtia, prevencia a liečba závislostí na návykových a omamných látkach, 
alkoholizmus, tabakizmus, podvýživa, obezita); 

• Systémy zdravotnej starostlivosti a univerzálne zdravotné poistenie (prístup ku kvalitným 
základným službám ZS; prístup k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným 
základným liekom a vakcínam pre všetkých; výskum a vývoj liekov a vakcín; zvýšenie 
financovania zdravotníctva, výpomoc pri príprave profesionálov pre menej rozvinuté krajiny); 

• Životné prostredie a zdravie; 
• Pripravenosť na mimoriadne situácie a katastrofy (posilnenie kapacít včasného varovania, 

zníženia rizika a riadenia rizík). 

V kvantifikovaných čiastkových cieľoch Slovensko viaceré parametre na národnej úrovni spĺňa, 
zamerať sa musí však na rizikové skupiny a marginalizované a vylúčené rómske komunity. 

Národná odpoveď na globálnu stratégiu Agenda 2030 určila Dobré zdravie ako jednu z užších 
prioritných oblastí. V decembri 2020 prijatá Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 203010  
okrem iného stanovuje: 

• Zlepšiť zdravotný stav a dĺžku aktívneho života populácie; 
• Zabezpečiť dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska vrátane 

adekvátneho personálneho, finančného a technického zabezpečenia vrátane podpory 
poskytovania zdravotnej starostlivosti aj digitálnymi technológiami; 

• Rozvoj osvety – výchova a vzdelávanie bežnej populácie vo vzťahu k potrebám osôb s ťažkým 
zdravotným postihnutím a osôb odkázaných na pomoc iných; 

                                                

 

10 Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (gov.sk) 
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• Vytvoriť systém systematickej prevencie, včasnej diagnostiky a intervencie, vrátane systému 
výchovy a osvety v oblasti zdravého životného štýlu a duševného zdravia, vrátane  boja so 
závislosťami; 

• Zvýšiť dostupnosť starostlivosti o duševné zdravie v kontinuu zdravie – porucha; 
• Zlepšiť manažment dlhodobo chorých a využívanie vhodných foriem dlhodobej, následnej  a 

paliatívnej zdravotnej starostlivosti a komunitnej rehabilitácie; 
• Dôsledne uplatňovať práva pacienta na rovnaký prístup k zdrojom, solidaritu, bezpečnosť  

zdravotných postupov, dôstojné zaobchádzanie v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti 
vrátane zohľadnenia hodnoty každého jednotlivca vo všetkých prístupoch k pacientovi. Pri 
poskytovaní a riadení zdravotnej starostlivosti zohľadňovať naďalej etické princípy. 
Uplatňovať princíp zdravia vo všetkých politikách; 

• Podporovať zdravý životný štýl a zodpovednosť za vlastné zdravie a prevenciu chorôb, vrátane 
zvýšenia úrovne zaočkovania populácie, zdravého stravovania a prevencie psychických porúch. 

Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej ako „WHO“) z európskeho regiónu 
odsúhlasili spoločný́ politický rámec – Zdravie 2020 (Health 2020). Spoločné ciele tohto rámca sú: 

1. významným spôsobom zlepšiť zdravotný stav a prosperitu populácie,  
2. znížiť zdravotné nerovnosti,  
3. posilniť verejné zdravie,  
4. zaistiť, že zdravotné systémy orientované na ľudí sú univerzálne, udržateľné, spravodlivé́ a 

vysoko kvalitné.  

Politika Zdravie 2020 je založená na štyroch prioritných oblastiach politických opatrení:  

• investícia do zdravia počas celého životného cyklu a vytváranie možností pre posilňovanie 
zodpovednosti obyvateľov za zdravie,  

• riešenie najväčších zdravotných výziev v regióne: neprenosných a prenosných ochorení,  
• posilňovanie zdravotných systémov, posilňovanie kapacít verejného zdravotníctva a 

pripravenosti, dohľad a schopnosti reagovať na núdzové situácie,  
• vytvorenie zdravých komunít a podporného prostredia pre zdravie ľudí.  

Vládou SR schválený Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030 určuje pre 
strategickú oblasť Ústavná zdravotná́ starostlivosť tieto priority:  

1. redefinovanie typov nemocníc a rozsahu nimi poskytovanej zdravotnej starostlivosti, určenie 
spádového územia, prehodnotenie existujúcich typov a organizačných štruktúr zdravotníckych 
zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,  

2. prehodnotenie počtu a štruktúry akútnych lôžok a posilnenie lôžok doliečovacích, 
rehabilitačných, ošetrovateľských a lôžok pre dlhodobo chorých,  

3. realizácia programu obnovy zdravotníckej infraštruktúry nemocníc s cieľom efektívneho 
využívania ľudských zdrojov, budov a zdravotníckej prístrojovej techniky,  

4. funkčné́ prijímanie a odovzdávanie informácií (aj pomocou eHealth) medzi nemocnicami a inými 
zdravotníckymi zariadeniami ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pričom bude 
kladený dôraz na kontinuitu zdravotnej starostlivosti a komplexný manažment pacienta.  

Vybrané kľúčové indikátory naznačujú nevyhnutnosť zefektívniť ústavnú zdravotnú starostlivosť 
na úrovni zvýšenia obložnosti, zníženia priemerného ošetrovacieho času a v neposlednom rade aj 
o znižovaní priemerného veku nemocničných budov (obr. 3). 
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Obrázok 5 Kľúčové indikátory Strategického rámca starostlivosti o zdravie v rokoch 2013 – 2030 pre oblasť Ústavnej zdravotnej 
starostlivosti 

WHO predstavuje novú agendu Zdravia 2030, pričom pripomína silné politické záväzky najmä 
v oblasti verejného zdravia. Zdravie vo všetkých vekových kategóriách je považované za 
predpoklad a základný determinant cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Agenda do roku 2030 
zároveň kladie väčší dôraz na interakciu so sociálnymi, ekonomickými a environmentálnymi 
rozmermi trvalo udržateľného rozvoja.  

Dôležitým prepojením je interakcia so stratégiami zameranými na podporu digitalizácie, 
automatizácie a harmonizácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Zavádzanie digitálnych inovácií je 
limitované podobne ako zavádzanie „omics“ metód do rutinnej diagnostickej praxe, aj keď posledné 
roky stále viac poukazujú na dôležitosť rutinných NGS analýz. Táto oblasť má vysoký potenciál 
rozvoja a je zaujímavá aj z pohľadu hospodárskej činnosti nemocnice.  

Ďalšie medzinárodne dokumenty, ktoré sa venujú riešenej problematike a na ktoré je výstavba novej 
nemocnice  priamo prepojená sú napr.: 
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• Európska komisia. Opätovné nájdenie priemyslu. Správa strategickej skupiny pre 
priemyselné technológie., 2018 

• Aliancia M8. Vyhlásenie Aliancie M8. Svetový samit o zdraví 2017. Zdravie je politická 
voľba, 2017 

• Svetové ekonomické fórum. Hodnota v zdravotnej starostlivosti, 2018.  
• Globálna cestovná mapa pre dekarbonizáciu zdravotnej starostlivosti - Navigačný nástroj na 

dosiahnutie nulových emisií s odolnosťou voči zmene klímy a rovnosťou v oblasti zdravia 
a iné. 

V prípade potvrdenia konceptu smart nemocnice bude možné pilotne otestovať nové možnosti 
zdravotnej starostlivosti so sofistikovanými IT riešeniami, vrátane možností vzdialených 
konzultácií v oblasti participatívnych a preventívnych riešení v rámci zdravotnej starostlivosti. Aj 
relatívne jednoduché riešenia môžu významne znížiť náklady na verejnú zdravotnú starostlivosť 
a môžu potenciálne aj vytvoriť príležitosti pre rozvoj nových odvetví (napr. bioinformatika).  

Projekt  novej univerzitnej nemocnice je tiež v súlade so stratégiou „Zdravie v celej politike“, ktorá 
podporuje integrovanú reakciu vo všetkých relevantných oblastiach politiky s konečným cieľom 
podpory rovnosti v oblasti zdravia (WHO, 8. celosvetová konferencia o podpore zdravia - 
vyhlásenie o zdraví v celej politike. Helsinki; 2013). 

Projekt je tiež v súlade s aktuálnou európskou stratégiou „EU4Health 2021 – 2027: vízia 
zdravšej Európskej únie“.  Tento program je ambicióznou reakciou EÚ na ochorenie COVID-
19. Pandémia ochorenia COVID-19 má veľký vplyv na lekársky a iný zdravotnícky personál, 
pacientov a zdravotnícke systémy v Európe. Nový program EU4Health bude presahovať 
rámec reakcie na krízy s cieľom riešiť odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti.  

Program má 4 hlavné ciele, v rámci ktorých je projekt novej nemocnice kompatibilný najmä 
s cieľmi 1 a 4: 

1. Zlepšiť a podporiť zdravie v Únii 

- prevencia chorôb a podpora zdravia, 
- medzinárodné iniciatívy a kampane v oblasti zdravia a spolupráca. 

2. Posilniť systémy zdravotnej starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a zefektívniť využívanie zdrojov 

- zlepšiť údaje o zdraví, digitálnych nástrojoch a službách, digitálnej transformácii zdravotnej 
starostlivosti, 

- lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, 
- vypracovanie a vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a prijímanie rozhodnutí 

založených na dôkazoch,  
- integrovaná práca medzi vnútroštátnymi systémami zdravotnej starostlivosti. 

Vzhľadom k tomu, že nová nemocnica je pripravovaná ako vedecko-výskumná, jej ciele sú v súlade 
aj s programom „HORIZON EUROPE“, rámcovým programom Európskej únie pre výskum 
a vývoj, predovšetkým s jeho oblasťou „ZDRAVIE“, ktorého cieľom je zlepšovanie a ochranu 
zdravia a blahobytu občanov všetkých vekových kategórií vytváraním nových poznatkov, vývojom 
inovatívnych riešení a tam, kde je to relevantné, integráciou rodového hľadiska s cieľom 
predchádzať, diagnostikovať, monitorovať a liečiť choroby. 



Strana 44 z 235 

 

Medzi ďalšie ciele patrí vývoj zdravotníckych technológií, zmierňovanie zdravotných rizík, ochrana 
obyvateľstva a podpora dobrého zdravia a pohody. V neposlednom rade sa program zameriava aj 
na to, aby sa systémy zdravotnej starostlivosti stali nákladovo efektívnejšími, spravodlivejšími a 
udržateľnejšími, predchádzali chorobám súvisiacim s chudobou a bojovali proti nim a podporovali 
a umožňovali pacientom účasť v starostlivosti o seba. 

Programové vyhlásenie vlády SR 2021 – 2024 je v súlade so zámerom projektu novej univerzitnej 
nemocnice v Martine v rámci viacerých záväzkov: 

- transparentnosť výberu a profesionalita manažmentu a štatutárnych orgánov, 
- príprava nemocničného sektora na poskytovanie zdravotnej  starostlivosti v súlade s 

najmodernejšími štandardmi a riešení podporujúce inovatívne spôsoby poskytovania ZS 
pomocou moderných technológii, vrátane rozvoja e-zdravia, 

- podpora spolupráce PZS v záujme podpory manažmentu pacienta, 
- zladenie pracovného a rodinného života zdravotníckym pracovníkom v štátnych nemocniciach, 
- podpora návratu slovenských zdravotníkov späť na Slovensko prostredníctvom urýchleného 

uznávania vzdelania, špecializácie a praxe z krajín EÚ, 
- vytvoriť podmienky pre lekárske fakulty, aby mohli prijímať významne väčší počet študentov zo 

SR a zvýšiť kvalitu výučby medicíny v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania 
študijného odboru všeobecné lekárstvo a ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch a v oblasti 
komunikácie a manažérskych kompetencií, 

- reforma nemocničnej siete, 
- pokračovanie v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice. 

Projekt je taktiež plne v súlade s „Plánom obnovy a odolnosti, Komponentom 11 – Ústavná 
zdravotná starostlivosť“ a jeho cieľom -  vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, 
ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál, efektívne 
procesy a zdravé hospodárenie. Cieľ je tiež zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby, ktorá 
bude nadväzovať na potreby novej siete nemocníc a posilniť primárnu starostlivosť, ktorá má byť 
základným integračným bodom zdravotnej starostlivosti o pacienta.  
 
Realizácia projektu však prispeje aj k napĺňaniu cieľov ďalších komponentov Plánu obnovy 
a odolnosti, predovšetkým komponentu 5 (Adaptácia na zmenu klímy), 9 (Veda, výskum, inovácie), 
10 (Lákanie a udržanie talentov),12 (Moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie), 13 
(Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť) či 17 (Digitálne Slovensko).  
Realizácia projektu napĺňa aj stanovené ciele „Partnerskej dohody a Operačného programu 
Slovensko“, predovšetkým Cieľ politiky súdržnosti 1- Inteligentnejšia Európa – inovatívna 
a inteligentná transformácia hospodárstva a to v rámci aktivít zameraných na podporu 
medzisektorovej a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a podporou 
budovania a modernizácie výskumnej infraštruktúry. Zároveň sú aktivity novej nemocnice plne 
v súlade aj so stratégiou RIS3 – Stratégiou Slovenskej republiky pre inteligentnú špecializáciu, vo 
viacerých jej kľúčových doménach, predovšetkým však v súlade s „doménou č. 4 Zdravá 
spoločnosť.“ 

Projekt sa zároveň integruje do pripravovanej Integrovanej územnej stratégie Žilinského 
samosprávneho kraja v jej viacerých bodoch. 
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3.2 Vízia, misia a ciele projektu 

Vízia: 

Vybudovať nemocnicu primárne zameranú na pacienta a jeho potreby prostredníctvom 
interdisciplinárnej vedecko-výskumnej a zdravotnej starostlivosti. Dosiahnuť najvyššie možné 
uznanie a pozíciu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a v oblasti 
biomedicínskeho výskumu na Slovensku ako aj v rámci krajín V4. 

Misia: 

Naším poslaním je zabezpečiť a poskytovať čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť 
prostredníctvom excelentnosti v oblasti biomedicínskeho výskumu, aplikáciou najnovších 
výsledkov výskumu a vývoja do klinickej praxe a zároveň vychovávať budúcich akademických 
a klinických lídrov vo všetkých odboroch lekárskych i nelekárskych vied. 

Ciele: 

• dosiahnuť excelentnú úroveň v poskytovaní zdravotnej starostlivosti vyhľadávanú v rámci SR 
a v špecifických odvetviach i v rámci EÚ, najvyššiu kvalitu vzdelávania v lekárskych a 
nelekárskych študijných odboroch (pregraduálne i postgraduálne) a kvalitatívne čo najvyššiu 
úroveň procesov biomedicínskeho výskumu  s výsledkami využívanými v klinickej praxi,   

• vytvoriť moderný systém kooperácie medzi sektorom zdravotníctva, školstva, priemyslu a 
služieb, 

• prezentovať moderný spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti zameranej na pacienta 
vrátane zavedenia personalizovanej medicíny a vysokošpecializovaných diagnostických a 
terapeutických postupov, 

• vytvoriť vysoko efektívny, prevádzkovo nenáročný funkčný model nemocničnej starostlivosti  
postavený na udržateľnom dizajne, integrácii "smart" riešení, energetickej efektívnosti a 
environmentálnej bezpečnosti, 

prostredníctvom vybudovania architektonicky unikátnej novej budovy nemocnice s komplexnými 
možnosťami pre poskytovanie špecializovanej a vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti, 
zabezpečenie moderného vzdelávania a výskumu a vývoja. 

Ciele sú pri optimálnej spolupráci všetkých zúčastnených strán a pri striktnom dodržiavaní 
harmonogramu projektových prác dosiahnuteľné v stanovenom časovom horizonte.  

Projektové dopadové ukazovatele 

Projektové ukazovatele budú rozdelené do dvoch častí. Prvá sa viaže na priamu činnosť nemocnice 
v troch častiach: medicínske, vzdelávacie a výskumné ukazovatele, poslúžia na zabezpečenie 
úspešnej realizácie celého projektu.  Druhá časť bude sledovať dopad projektu na širší región, resp. 
celé Slovensko. Hlavné ukazovatele budú nasledovné: 

1. Priame ukazovatele 

Medicínske: 

• Spokojnosť pacientov na úrovni viac ako 90%. 
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• Zníženie počtu reoperovaných pacientov o 20% do roku 2035. 
• Zníženie počtu rehospitalizácií do 30 dní o 20% do roku 2035. 
• Regionálne zvýšenie kapacít pre starostlivosť o seniorov, geriatrických pacientov, pacientov 

vyžadujúcich dlhodobú alebo paliatívnu starostlivosť o 50% do roku 2035. 
• Regionálne zvýšenie kapacít pre pediatrickú starostlivosť, intenzívnu pediatrickú starostlivosť a 

perinatologickú starostlivosť o 30% do roku 2035. 
• Získanie akreditácie JCI do roku 2035. 
• Zavedenie systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN 15224 Systémy manažérstva 

kvality a používanie EN ISO 9001: 2015 v zdravotnej starostlivosti (01 0336), STN EN ISO 
15189 Medicínske laboratóriá a požiadavky na kvalitu a kompetentnosť (ISO 15189) (85 5010) 
do roku 2035. 

Vzdelávacie: 

• Zvýšenie počtu študentov zubného lekárstva o 100% do roku 2030. 
• Zvýšenie počtu atestovaných lekárov a sestier so špecializáciou o 10% v porovnaní s údajmi 

výročnej správy JLF UK v časti špecializačné štúdium rokom 2018. 
• Zníženie počtu absolventov odchádzajúcich do zahraničia o 10% do roku 2035.V porovnaní 

s údajmi Alumni klubu a dotazníkového prieskumu absolventov JLF UK z roku 2018. 
• Zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a Európskom 

výskumnom priestore do roku 2035 hodnotená počtom aktívnych medzinárodných spoluprác 
vyšších o 15% v porovnaní s rokom 2018. 

Výskumné: 

• Moderný spôsob realizácie biomedicínskeho výskumu založený na kooperácii pri príprave a 
realizácii projektových zámerov pre financovanie z grantových agentúr SR a 
rámcových/komunitárnych programov EÚ, obe organizácie nebudú pôsobiť konkurenčne (čo sa 
ukazuje ako neefektívne a kontraproduktívne) ale symbioticky - v partnerstve. Ukazovateľom je 
počet projektov predložených v rámci štátnych a medzinárodných projektových schém – vyšší 
o 15% v porovnaní s rokom 2018. 

• Zvýšenie objemu súkromných investícií do výskumu a vývoja o 10% do roku 2035. 

2. Regionálne a nadregionálne ukazovatele 

• Regionálna dostupnosť zdravotnej starostlivosti v najvyššej kvalite bez nutnosti cestovať do 
vzdialenejších regiónov SR, alebo do zahraničia, bude identifikovaná na základe kvantitatívneho 
ukazovateľa počtu ambulantných vyšetrení a počtu hospitalizácií, ktorý by mal byť v roku 2035 
vyšší o 10% v porovnaní s rokom 2018. 

• Zlepšenie primárnej, sekundárnej a terciárnej starostlivosti o klienta/pacienta a komplexné 
zlepšenie zdravotnej starostlivosti v regióne a nadregionálne bude hodnotená na základe počtu 
zrealizovaných preventívnych prehliadok a počtu výkonov v jednotlivých špecializáciách, ktorý 
by mal byť v roku 2035 vyšší o 15% v porovnaní s rokom 2018. 

• Agilita a flexibilita nového systému spolupráce klinického a akademického prostredia – jedná sa 
o špecifický ukazovateľ, ktorý bude identifikovať počet spoločných pracovníkov JLF UK 
a UNM, pričom predpokladáme zvýšenie o 20% v porovnaní s rokom 2018. 

• Rozvoj zdravotníckeho personálu a zvyšovanie úrovne špecializácie v jednotlivých odboroch 
deklarovaný zvýšením počtu lekárov a sestier v špecializačnom štúdiu o 5 % v porovnaní 
s rokom 2018. 
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• Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe kvality a nákladovej efektívnosti, nie na 
základe objemu poskytovaných služieb. 

• Zníženie environmentálnej záťaže regiónu (získanie certifikátu LEEN - Leadership in Energy 
and Enviromental Design) najneskôr do doby ukončenia výstavby UNsvM. 

3.3 Alternatívy novej nemocnice z pohľadu jej funkcie 

Nemocnice a obzvlášť nemocnice s charakterom „nemocnica budúcnosti" nepochybne patria 
k najzložitejších typom budov. Zámerom JLF UK a UNM je vybudovať v strednodobom horizonte 
nemocnicu s plnofunkčným dizajnom, ktorá bude mať charakter excelentného klinického 
pracoviska. Hlavné východiská konceptu UNsvM boli popísané. Koncept UNsvM sa zameriava na 
implementáciu nových štandardov v zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a vo výskumno-
vývojových aktivitách. UNM a JLF UK v Martine majú všetky predpoklady pre vytvorenie 
nemocnice tohto typu, ktorá bude adekvátne a rýchlo reagovať na neustále sa meniace požiadavky 
zdravotníckych služieb. Zámer tiež vychádza z analýzy a následného vyhodnotenia súčasného 
neefektívneho systému toku pacientov cez množstvo pracovísk, pričom v súlade s celosvetovým 
trendom uvažujeme o pracovisku s unikátnym dizajnom, prepracovanou logistikou, 
najmodernejšími postupmi, špičkovým personálom a sofistikovanou IT infraštruktúrou (smart 
riešenia), pri rešpektovaní základných hodnôt klienta/pacienta a s minimálnym vplyvom na životné 
prostredie („zelená nemocnica“).  

Alternatívami voči výstavbe a reorganizácii UNM je rekonštrukcia a reorganizácia UNM, 
alebo ponechanie súčasného stavu. Výstavba novej nemocnice (UNsvM) a následná reorganizácia 
existujúcich priestorov predpokladajú po dokončení výstavby a zefektívnení prevádzky výrazné 
zlepšenie hospodárenia. Výstavba novej nemocnice má priniesť prevádzkový zisk. 

V rámci prípravnej fázy boli následne prehodnotené zvolené alternatívy a na základe vstupov 
hlavných odborníkov MZ SR pre pediatriu (prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.) a neonatológiu 
(prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.), v súčinnosti s prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 
JLF UK a UNM (prof. MUDr. Pavol Žubor, DrSc.) a v spolupráci s holandskou konzultačnou 
spoločnosťou Joints Hospital Advice (nemocničné poradenstvo) boli diskutované variantné riešenia 
súvisiace s detskou nemocnicou.  

Vzhľadom k reálnym prepočtom, ktoré boli naviazané najmä na zvýšenie počtu 
kvalifikovaného personálu a duplicitu niektorých postupov a procesov bola alternatíva 
prípravy samostatnej detskej nemocnice vyhodnotená ako alternatíva s vysokou mierou 
rizika. Tento variant bol nielen na základe vyššie uvedených faktov ale aj na základe objektývnych 
ukazovateľov a kritérií hodnotenia ekonomickej efektívnosti ako ČSH a VVP vyhodnotený ako 
menej efektívny v porovnaní s výstavbou novej komplexnej nemocnice.   

V prípade výstavby novej nemocnice sa predpokladá postupné zlepšovanie stratového hospodárenia 
a následne približne vyrovnaný rozpočet, pri tretej alternatíve bude nemocnica pokračovať s dlhom.  

Z výsledkov komplexného hodnotenia jednotlivých variantov najvyššie skóre získala 
realizácia UNsvM v lokalite Veľká Hora, v blízkosti JLF UK, ako najvhodnejšia alternatíva. 
Ďalšie lokality neboli posudzované a to najmä z dôvodu vysokej finančnej náročnosti nadobudnutia 
nehnuteľnosti a zabezpečenia technickej a dopravnej infraštruktúry.  

Koncept novej nemocnice je teda po prehodnotení všetkých uvedených alternatív postavený na 
výstavbe novej univerzitnej nemocnice. 
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3.4 Využitie existujúceho areálu UNM 

Prevody správy a vlastníctva majetku štátu v správe UNM vykonáva UNM podľa príslušných 
ustanovení Zákona o správe majetku štátu a pokynov zriaďovateľa. MZ SR je zriaďovateľom a 
nadriadeným orgánom UNM v zmysle platných právnych predpisov. Akty riadenia vydané MZ SR 
sú pre UNM záväzné.  

Činnosť príspevkových organizácií je determinovaná predovšetkým Zákonom o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. V zmysle ustanovenia § 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách 
tento zákon upravuje zriaďovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a 
hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.  

Právne postavenie UNM vo vzťahu k majetku, ktorý jej bol zverený do správy je daný Zákonom o 
správe majetku štátu. Obmedzenia Zákona o správe majetku štátu zasahujú do dispozičných 
oprávnení UNM, podmieňujú nakladanie s týmto majetkom.  UNM užíva majetok štátu za účelom 
za ktorým bola zriadená, teda za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Majetok štátu, ktorý 
neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho  činnosti 
alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný majetok štátu. Správca je povinný s prebytočným 
majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade 
s týmto zákonom a osobitnými predpismi. Rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu musí byť 
písomné a musí obsahovať najmä označenie prebytočného majetku štátu a jeho identifikačné údaje.  

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 a 4 Zákona o správe majetku štátu majetok štátu, ktorý neslúži a 
ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v 
súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný majetok štátu. Majetok štátu, ktorý prechodne neslúži 
správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za 
dočasne prebytočný majetok štátu.  

V prvom rade je na zvážení správcu majetku štátu, či majetok môže slúžiť na plnenie úloh v rámci 
činnosti UNM, najmä vo vzťahu k prevádzke novej nemocnice. V prípade, ak má MZ SR nakladať 
s majetkom štátu, ktorý je k dnešnému dňu v správe UNM, musí dôjsť k zmene v osobe správcu z 
UNM na MZ SR na základe zmluvy o prevode správy v zmysle zákona o správe majetku štátu.  

Vo vzťahu k majetku v správe UNM, ktorý nebude UNM ďalej využívať, prichádzajú do úvahy:  

- prechod správy majetku štátu na MZSR v dôsledku zániku časti UNB  
- prevod správy na inú rozpočtovú, alebo príspevkovú organizáciu  
- prevod vlastníctva majetku štátu osobe inej ako rozpočtovej či príspevkovej organizácii  
- nájom, alebo výpožička dočasne prebytočného majetku. 

Vzhľadom k tomu, že existujúce priestory resp. areál existujúcej nemocnice predstavuje majetok 
v správe štátu, pracovná skupina pripravujúca projekt novej nemocnice má zato, že by bolo možné 
tento majetok sčasti využiť na zariadenie v priamom vzťahu k poskytovaniu zdravotnej 
starostlivosti a zariadenia poskytujúce sociálne služby.  

Jedná sa predovšetkým o tieto oblasti: 

- starostlivosť o seniorov, 
- starostlivosť o  pacientov s chronickými ochoreniami, 
- paliatívnu starostlivosť pre deti, 
- paliatívna starostlivosť pre dospelých, 
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- denné a nočné stacionáre, 
- ubytovanie pacientov, ktorí sú v súčasnosti riešení ako „sociálna hospitalizácia“,  
- ubytovacie kapacity pre zdravotnícky personál, 
- ubytovacie kapacity pre študentov. 

Reorganizácia pôvodného areálu nemocnice na vyššie uvedené súčasti bude prerokovaná na 
úrovni MZ SR a vedenia UNM po definitívnom odsúhlasení výstavby novej nemocnice Vládou 
SR. Prístup k reorganizácii a rozšírení oblastí zdravotnej starostlivosti resp. iných služieb bude 
pravdepodobne vo veľkej miere odrážať inštitucionálny, legislatívny a regulačný rámec, ktorý je 
určený širším politickým, sociálnym, hospodárskym a kultúrnym systémom krajiny. Pri príprave 
komplexného návrhu bude musieť zriaďovateľ (MZ SR): 

- vytvoriť pracovnú skupinu, najlepšie interdisciplinárnu, ktorá pripraví projekt využitia objektov 
a areálu UNM, 

- vytvoriť model zameraný na analýzu súčasného stavu jednotlivých objektov v areáli nemocnice 
a adekvátne vyhodnotiť ich životnosť a využiteľnosť vzhľadom k požadovaným nákladom na 
úpravu pre navrhované využitie, 

- objektívne vyhodnotiť náklady na asanáciu budov v havarijnom stave a prehodnotiť ich asanáciu 
v režime vlastných výdavkov v kontradikcii s možnosťou odpredaja časti areálu, 

- objektívne vyhodnotiť požiadavku na ľudské zdroje, ktoré by boli nevyhnutne nutné na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti starostlivosti o seniorov, o pacientov 
s chronickými ochoreniami, stacionárnu a paliatívnu starostlivosť, 

- zanalyzovať všetky politiky a programy v oblasti verejného zdravia, sociálnej oblasti 
a komunitárne programy, ktoré by mohli byť realizované v priestoroch existujúcej UNM, 

- zanalyzovať možnosti financovania poskytovaných služieb zo zdrojov verejného zdravotného 
poistenia, sociálneho poistenia a iných zdrojov, 

- medzirezortne pripraviť rozsiahlejšie a efektívnejšie programy a nástroje vzdelávania verejnosti 
a pacientov v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 

Bez ohľadu na finálne rozhodnutie z pohľadu využitia infraštruktúry UNM, bude jej využitie po 
spustení novej nemocnice ekonomicky nezávislé so žiadnym dopadom na fungovanie novej UNM. 
Rozhodnutie o využití existujúcich priestorov a majetku UNM  bude plne v kompetencii 
zriaďovateľa - MZ SR.  

3.5 Základné piliere konceptu 

Po zvážení všetkých uvedených faktorov a východísk bol spracovaný model dopytu po zdravotnej 
starostlivosti pre riešenú spádovú oblasť aplikáciou metodiky MZ SR, ktorý definoval základné 
parametre novej univerzitnej nemocnice. Koncept je inovatívny v celom rozsahu, predpokladá 
pilotnú zmenu v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, v prístupe k pacientovi, v práci 
zdravotníckych profesionálov, vo využívaní času a priestoru nemocnice, v možnostiach klinického 
výskumu a aplikácii výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja priamo do klinickej praxe. Koncept 
novej univerzitnej nemocnice je postavený na medicíne budúcnosti, inteligentných a 
environmentálne efektívnych riešeniach.   

Celý konceptuálny návrh realizácie, financovania a iné kľúčové parametre prešli detailným 
ekonomickým aj kvalitatívnym hodnotením, ako je extenzívne popísané v Prílohe 1 
dokumentu.  
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3.5.1 Spolupráca medzi nemocnicou a univerzitou 

Napriek tomu, že obe uvedené organizácie sú nezávislé, navzájom sa potrebujú a intenzívne 
spolupracujú je efektívna spolupráca a symbióza týchto organizácií nevyhnutná nielen na 
zabezpečenie kvalitného vzdelávania a vedecko-výskumnej práce, ale aj pre komplexné 
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. 

Spolupráca medzi nemocnicou a fakultou je ovplyvnená viacerými faktormi: 

• hlavná funkcia organizácie, 
• organizačná štruktúra a systémy riadenia, 
• kultúra akademického (teoretického a predklinického), praktického vzdelávania a klinického 

výskumu a vývoja, 
• ľudské zdroje,  
• inštitucionálne financovanie.  

Tieto faktory sú zohľadnené aj pri príprave návrhu novej univerzitnej nemocnice, ktorý je postavený 
na modeli vzájomnej spolupráce, komunikácie a podpory, kde každá z organizácií má záujem o 
podporu svojho partnera a to napr. formou zdieľania personálnych zdrojov či materiálno-technickej 
infraštruktúry. Ide o moderný, koncepčný prístup, ktorý zachováva tradičnú autonómiu oboch 
organizácií ale zároveň smeruje k spoločným cieľom, ktorými sú najmä: 

• zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
• zvýšenie kvality vzdelávania (pregraduálne i postgraduálne), 
• zvýšenie kvality výskumu a vývoja a priama aplikácia výsledkov do praxe.  

Za hlavné východiská pri príprave návrhu sme považovali: 

• maximálne nevyhovujúce priestorové a materiálno-technické podmienky UNM pre 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Existujúca nemocnica je budovaná ako pavilónový typ, 
pričom na niektoré pracoviská boli využité priľahlé rodinné domy, ktoré boli prerobené pre 
potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pracoviská sú roztrúsené na veľkej ploche, ktorá 
komplikuje tok pacientov a logistiku manažmentu o pacienta. Staré, nevyhovujúce priestory 
boli parciálne riešené nadstavbou, dostavbou alebo rekonštrukciou existujúcich priestorov, 
ktoré v súčasnosti nevyhovujú aktuálnym požiadavkám na zdravotnú starostlivosť a 
neumožňujú možnosť diagnostiky a terapie „pod jednou strechou“. Diagnostické a terapeutické 
úseky sú roztrúsené po celom areáli UNM, čo je maximálne ekonomicky neefektívne a bráni 
užšej interdisciplinárnej spolupráci. Viaceré priestory a materiálno-technické vybavenie 
vyžadujú okamžité investície aj vzhľadom k tomu, že moderné medicínske odbory sú 
najnáročnejšie na infraštruktúru, technológie a logistiku. V UNM tiež absentujú niektoré 
kľúčové úseky ako napr. urgentný príjem, centrálne laboratórium a pod. 

• požiadavky na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti. V súvislosti so zmenami, ktoré 
zaznamenávame v poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa menia aj očakávania pacientov 
/klientov nemocničných zariadení (zvýšenie kvality služieb vo vzťahu k prostrediu, personálu, 
podporných služieb a pod.). 

• demografické zmeny. Veková štruktúra obyvateľstva, ale tiež výskyt konkrétnych ochorení sa 
mení. Stúpa počet seniorov a geriatrických pacientov a čoraz častejšie sa vyskytujú ochorenia 
súvisiace so zmenami životného štýlu, environmentu či sociálnymi zmenami. 

• zmenu funkcie nemocníc - zvýšenie kvality ambulantných/denných alebo preventívnych foriem 
starostlivosti, biomedicínskeho výskumu, poskytovanie iných foriem starostlivosti (napr. 
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komunitárna, stacionárna, wellness a pod.). Celosvetový koncept nemocníc postupne smeruje 
k poskytovaniu neodkladnej a vysokošpecializovanej starostlivosti, dlhodobý pobyt v 
nemocničných zariadeniach je redukovaný a dochádza k ich transformáciám. Čo sa nevyhnutne 
nemusí robiť v nemocnici sa presúva do pracovísk jednodňovej starostlivosti, čo sa nemusí 
robiť v pracoviskách jednodňovej starostlivosti sa presúva na špecializované ambulancie, čo 
nemusí robiť špecialista vo svojej ambulancii sa presúva na obvodného lekára a všetko, čo sa 
dá, sa presúva do domácej starostlivosti na samotného pacienta. Výsledkom je: skracovanie 
priemernej doby hospitalizácie, manažovanie stále väčšieho počtu nechirurgických akútnych 
pacientov v režime “pohotovosť“ alebo „denná starostlivosť“, manažovanie stále väčšieho 
počtu chirurgických pacientov v režime jednodňovej chirurgie a manažovanie chronických 
pacientov (napr. astma, hypertenzia, diabetes, reuma) v režime „domáca starostlivosť“. 

• pokrok v lekárskych vedách, ktorý mení paradigmu poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Nové trendy v diagnostike a liečbe menia systém komplexného manažmentu o pacienta a 
vyžadujú špeciálne kontrolované prostredie.  

• pokrok vo využívaní environmentálne bezpečných a energeticky efektívnych systémov (vrátane 
obnoviteľných zdrojov energie), ktorý zlepšuje efektivitu a hospodárnosť prevádzky. 

• pokrok vo využívaní informačných technológií v medicíne, najmä používanie osobných 
počítačov či mobilných zariadení, posun k integrovanému využívaniu IT v starostlivosti 
o pacienta, vrátane komplexných smart riešení. Nemocnica a fakulta majú dva samostatné 
informačné systémy, čo je absolútne nevyhovujúce. 

• zlepšenie kvality a dostupnosti špičkovej zdravotnej starostlivosti v regióne severného 
Slovenska a zvýšenie pomeru nadregionálnych pacientov vrátane skrátenie času vyšetrenia 
a ošetrenia pacienta zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci SR. 

• kapacitne, priestorovo a ani materiálno-technicky nevyhovujúce priestory UNM pre výučbu 
študentov všeobecné lekárstva a nelekárskych študijných programov. Súčasný nedostatok 
kapacít – priestorov, pacientov a učiteľov na vysoký počet študentov  a relatívne veľké skupiny 
študentov – 16-20 s jedným učiteľom, ktoré sa predierajú pomedzi lôžka pacientov. Študenti 
nemajú k dispozícii šatne a adekvátne seminárne miestnosti.  

• požiadavky na zvýšenie kvality vzdelávania pregraduálne i postgraduálne, vrátane rozšírenia a 
zvýšenia kvality praktickej výučby. Nezriedka sa stáva, že lekári zaradení do špecializácie 
nemajú v UNM možnosť zoznámiť sa s najmodernejšími diagnostickými a liečebnými 
postupmi a zriedkavými stavmi, ktoré „doma“ nemajú možnosť vidieť. 

• požiadavky na zvýšenie aplikácie výsledkov výskumu a vývoja do klinickej praxe - vrátane 
zvýšenia a zlepšenia možností spolupráce so súkromným sektorom 

V súlade s celosvetovým trendom bolo navrhnuté  pracovisko s unikátnym dizajnom, 
prepracovanou logistikou, najmodernejšími postupmi, špičkovým personálom a kompletnou 
IT (smart) infraštruktúrou.  

Významným limitujúcim faktorom prípravy je absencia finančných zdrojov na dokončenie 
dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré napriek programovému vyhláseniu vlády SR 
neboli na dokončenie projektu alokované.  
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Obrázok 6 Návrh novej nemocnice 
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3.5.2 Cieľové skupiny 

Slovenské zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje inovatívne riešenia, ktoré sú orientované na potreby 
cieľových skupín pri čo najvyššej efektivite, hospodárnosti a účelnosti. Aby sme dosiahli zmeny, 
budeme v novej nemocnici riešiť najmä spôsoby ovplyvnenia dopytu po zdravotnej starostlivosti 
prostredníctvom marketingových stratégií ovplyvňujúcich segment zdravotníctva ako taký, 
prostredníctvom inovácií v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a následnej starostlivosti 
a zároveň sme vygenerovali model hodnotenia ekonomickej efektívnosti všetkých posudzovaných 
variantov na ekonomickú životnosť investície 30 rokov, ktorý vo výsledku poukazuje na 
ekonomickú efektívnosť investície a zlepšenie hospodárnosti nemocnice až do roku 2057  

V zdravotníctve je zainteresovaných množstvo interagujúcich strán, ktoré sledujú samostatné ciele. 
Ide o najmä nemocnice samotné, privátny sektor poskytovania zdravotnej starostlivosti, finančné 
riadenia a modely financovania, verejná politika, oblasť technológií a prostriedkov zdravotnej 
starostlivosti, lieková politika, politika zdravotného poistenia, vzdelávanie a výskum/vývoj. 
Rizikom je najmä zložitý systém platieb a/alebo úhrad, ktoré zvyčajne pochádzajú od tretej strany 
(najmä poisťovňa), ktorá je častokrát rezervovaná voči inovatívnym prístupom na čo v konečnom 
dôsledku dopláca práve pacient.  

Hlavnými cieľovými skupinami novej UNM budú: 

1. Pacienti / klienti nemocnice   
 

2. Zamestnanci nemocnice a zdravotnícki pracovníci v rôznych profesiách: 
- lekár,     - zdravotnícky záchranár, 
- zubný lekár,    - zubný technik, 
- farmaceut,    - technik pre zdravotnícke pomôcky, 
- sestra,     - optometrista, 
- pôrodná asistentka,   - farmaceutický laborant, 
- fyzioterapeut,    - masér, 
- verejný zdravotník,   - očný optik, 
- zdravotnícky laborant,  - ortopedický technik, 
- nutričný terapeut,   - zdravotnícky asistent, 
- dentálna hygienička,   - zubný asistent, 
- rádiologický technik,   - sanitár 

 
3. „Iní zdravotnícky pracovníci“ 
- logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom 

zariadení. 
 

4. Študenti: 
a) doktorského študijného programu alebo študijného programu v študijnom odbore: 

- všeobecné lekárstvo,   - urgentná zdravotná starostlivosť, 
- ošetrovateľstvo,   - laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
- pôrodná asistencia,   - hygiena,  
- zubné lekárstvo,   - farmácia 

 
b) doktorandského štúdia v príslušných odboroch 
c) špecializačného štúdia v príslušných odboroch 
d) účastníci ďalších doplnkových vzdelávacích aktivít a aktivít celoživotného vzdelávania 
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5. Žiaci strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore: 
- praktická sestra, 
- zdravotnícky asistent. 

 
6. Dočasní  a príležitostní vykonávatelia zdravotníckeho povolania - dočasná odborná stáž 

 
7. Pacientske organizácie 

 
8. Organizácie biomedicínskeho výskumu a vývoja. 

Zdravotníctvo musí byť otvorené a dostupné všetkým uvedeným cieľovým skupinám bez ohľadu 
na vek, pohlavie, rasu alebo iné potenciálne diskriminačné faktory.  

Nová nemocnica oslovuje aj lekárov a ostatných zdravotníckych profesionálov v celom svojom 
koncepte, pričom názor väčšiny zamestnancov existujúcej nemocnice je súhlasný a konformný 
s potrebou vybudovania novej infraštruktúry.  

Je veľmi ťažké povedať kedy je najvhodnejšie investovať do novej infraštruktúry, avšak ak je 
rozbehnutá príprava tak ako v predkladanom návrhu, môže veľmi rýchlo uplynúť čas na získanie 
určitej konkurenčnej výhody. Máme zato, že Slovensko potrebuje novú nemocnicu, pričom 
nemocnica v Martine ako nová univerzitná nemocnica môže byť príkladom aj pre prípravu 
a budovanie ďalších nových nemocničných zariadení.  

Spoločnosť, ktorá uznáva a využíva postavenie cieľových skupín je spoločnosť otvorená, 
s ambíciou trvalo udržateľnej zmeny. Všetky uvedené cieľové skupiny sú kontinuálne pod 
tlakom zvyšovania nákladov čo sa odráža aj v požiadavkách na systém zdravotníctva 
a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  Veľmi dôležitým faktom je nákladová efektívnosť 
a dlhodobá stabilita ktorá prevažuje nad krátkodobými požiadavkami na riešenie problémov 
v zdravotníctve. Aj z tohto dôvodu považujeme za strategické riešenie práve výstavbu novej 
infraštruktúry s inovatívnymi riešeniami s priamym dopadom na všetky uvedené cieľové 
skupiny. Našou snahou je osloviť spoločnosť novým riešením, ktorý preukáže potenciál 
vyrovnaného hospodárenia a potenciál zisku postavený na základe nových produktov 
a služieb. Nová nemocnica môže pozitívne ovplyvniť aj verejnú politiku a preukázať 
efektívnosť navrhovaného riešenia.  

3.6 Funkčný model 

Výstavba komplexnej novej univerzitnej nemocnice predstavuje v podmienkach SR radikálnu 
inováciu v zdravotnej starostlivosti, ktorá významne transformuje "starý systém" a vytvára 
priestor pre nový trh v oblasti zdravotníckych služieb, vzdelávania a výskumu a vývoja, je dostupná 
pre všetkých, podporuje implementáciu moderných technológií a materiálov, je prívetivá k 
pacientom a prostrediu a zároveň nákladovo efektívna.  

Nová nemocnica bude mať aj nový spôsob vertikálneho a horizontálneho riadenia najmä v zmysle 
koncentrovania odbornej starostlivosti „pod jednu strechu“, čo pomôže zefektívniť diagnostiku 
a terapiu. Integrácia nových, sofistikovaných technológií umožní zredukovať čakacie doby na 
vyšetrenie/ošetrenie a zároveň umožní poskytovanie starostlivosti ktorá je čo najmenej bolestivá. 
Zavedú sa nové spôsoby starostlivosti postavené na internete vecí (ďalej ako „IoT“) a inovatívnych 
digitálnych riešeniach.  
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Okrem iného sa zavedú aj procesy a postupy, ktoré sú v súlade so stratégiou dekarbonizácie 
zdravotníckych zariadení. 

Navrhovaný funkčný model vychádza z dobrej praxe a skúseností najmodernejších nemocníc v 
Európe (napr. Karolinska Hospital11). Prelínajú sa v ňom hlavné funkcie nemocnice a jednotlivé 
tematických zamerania (špecializácia) nemocnice tak, aby bol dosiahnutý čo najefektívnejší priebeh 
zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej fázach a oblastiach.  

Na základe vývoja celkového počtu hospitalizácii a vykázaných DRG prípadov v UNM boli 
vytýčené tieto  hlavné oblasti: 

• Nádorové ochorenia  - v súlade s pôvodne uvádzanou témou onkológia – viac ako 4 000 
prípadov ročne. 

• Choroby obehovej sústavy  - v súlade s pôvodne uvádzanou témou interná medicína – viac ako 
4 000 prípadov ročne. 

• Choroby tráviacej sústavy  - v súlade s pôvodne uvádzanou témou interná medicína – viac ako 
3 000 prípadov ročne. 

• Choroby dýchacej sústavy - v súlade s pôvodne uvádzanou témou respirológia – viac ako 2 000 
prípadov ročne. 

• Choroby močovej a pohlavnej sústavy - v súlade s pôvodne plánovanou témou žena a témou 
transplantačnej a regeneračnej medicíny – viac ako 2 000 prípadov ročne. 

Do úvahy sa brali početnosti prípadov nad 1 000 ročne, t.j. ťarchavosť, pôrod a popôrodie (žena-
matka), ako aj  choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva a choroby nervového 
systému (neurovedy). Poranenia, otravy a  iné následky vonkajších príčin sú priamo previazané na 
urgentný príjem, ktorý nespadá pod tematické zameranie, ale predstavuje kruciálnou súčasťou 
nemocnice. Prihliadalo sa aj na skutočnosť možnej odchýlky a skreslenia, nakoľko proces 
zavádzania systému DRG bol v nábehovej fáze a niektoré hospitalizácie sa evidovali pod 
nesprávnym DRG kódom.  

Práve z tohto dôvodu sme tematické zameranie verifikovali konzultáciami so zainteresovanými 
stranami (stakeholdermi) a prednostami kliník a ústavov UNM, pričom sme za hlavné témy zvolili: 

• Onkológia – komplementárne prepojená na chirurgické disciplíny 
• Interná medicína (kardiovaskulárny, tráviaci, dýchací, nervový systém) – komplementárne 

prepojená na chirurgické disciplíny 
• Žena – matka – dieťa - komplementárne prepojená na chirurgické disciplíny 
• Personalizovaná diagnostika a liečba. 

Týmito témami bude nová UNM prepojená s Martinským centrom pre biomedicínu JLF UK 
a Národnou biobankou.  

                                                

 

11 Nya Karolinska Solna - New Karolinska Solna (NKS) Univerzitná nemocnica a Medzinárodné centrum pre prírodné 
vedy, trvanie  výstavby 2010-2017,  SEK 14.5 mld. , PPP nemocnica (konzorcium vedené Skanska, Innisfree, 330 000 
m2, 12 podlaží, 2 podzemné podlažia pre parking, heliport. LEED Gold cert., 6000 zamestnancov, 1000 vedcov a 
študentov 
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Tabuľka 18 Prehľad hospitalizácií na základe DRG kódov. 

 

Zdroj: NIS UNM Martin 2018 

Vzhľadom k tomu, že UNM funguje ako vzdelávacia inštitúcia, v rámci tematického zamerania 
budeme rešpektovať aj akreditované odbory vzdelávania, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom 
výučbových základní – kliník a ústavov situovaných v UNM.  Aj pri rešpektovaní základných tém 
a výučbových základní rozdeľujeme novú nemocnicu skôr funkčne a procesne podľa úrovne 
starostlivosti a oblasti/špecializácie: základná (ústavná) starostlivosť - internistická / chirurgická / 
detská a špecializovaná ústavná starostlivosť nastavená na spoločné postupy prijímania, 
odovzdávania, prepúšťania a komplexného odborného manažmentu pacientov. 

Tematické okruhy budú priamo prepojené na hlavné funkcie novej nemocnice, budú sa navzájom 
prelínať a dopĺňať. Základnými funkciami novej nemocnice budú: 

• neodkladná starostlivosť,  
• diagnostika (vrátane špeciálnej zobrazovacej a laboratórnej diagnostiky), 
• liečba (interná, chirurgia, pediatria a intenzívna starostlivosť) + špecializovaná terapia, 
• prevencia, skríning, edukácia pacienta, 
• vzdelávanie, 
• výskum a vývoj. 

Témy a funkcie nemocnice budú prepojené prostredníctvom: 

a) informačnej infraštruktúry, ktorá zlepší poskytovanie priamej starostlivosti v oblasti diagnostiky 
a terapie, zlepší podporné procesy a manažment pacienta ako takého (vrátane jeho pohybu v 
nemocnici), zlepší bezpečnosť, interoperabilitu a celkovú prevádzku nemocnice.  

b) technického zázemia, ktoré zabezpečí dostupnosť a efektívne využívanie najmä materiálno-
technických zdrojov, ako aj podpornú funkciu pre personálne  a administratívne zdroje nemocnice.  

Názov Kód Počet prípadov %
Infekčné a parazitárne choroby A 00 -  B99 724 2%
Nádory C 00 - D 48 4931 17%
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov D 50 - D 89 222 1%
Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok E 00 - E 90 795 3%
Duševné poruchy a poruchy správania F 00 - F 99 53 0%
Choroby nervového systému G 00 - G 99 1443 5%
Choroby oka a jeho adnexov H 00 - H 59 598 2%
Choroby ucha a hlávkového výbežku H 60 - H 95 148 1%
Choroby obehovej sústavy I 00 - I 99 4755 16%
Choroby dýchacej sústavy J 00 - J 99 2114 7%
Choroby tráviacej sústavy K 00 - K 93 3411 12%
Choroby kože a podkožného tkaniva L 00 - L 99 483 2%
Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva M 00 - M 99 1444 5%
Choroby močovej a pohlavnej sústavy N 00 - N 99 2051 7%
Ťarchavosť, pôrod a popôrodie O 00 - O 99 1718 6%
Daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde P 00 - P 96 716 2%
Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie Q 00 - Q 99 308 1%
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde R 00 - R 99 607 2%
Poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin S 00 - T 98 1750 6%
Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti V 01 - Y 98 0%
Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami Z 00 - Z 13 791 3%

29062 100%
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Model podporuje komplexné prepojenie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, výskumu a vývoja a 
umožňuje budovanie silných, špičkových profesionálnych tímov zameraných na konkrétnu skupinu 
ochorení. 

 

Obrázok 7 Schéma funkčného modelu 

Kritériá excelentnosti a unikátnosti:  

a) nemocnica plne spôsobilá poskytovať komplexné služby v oblasti liečebno-preventívnej 
starostlivosti na excelentnej nadregionálnej úrovni,  

b) nemocnica využívajúca v súčasnosti najmodernejšie trendy a postupy v oblasti prevencie, 
diagnostiky a liečby, 

c) nemocnica s integrovanými unikátnymi technológiami pre oblasť rýchlej, nadštandardnej 
diagnostiky a liečby, 

d) "zelená nemocnica" (udržateľné stavebné materiály - životnosť viac ako 50 rokov), alternatívne 
zdroje energie a návrh minimalizácie energetickej náročnosti stavby, väčšie využitie denného 
svetla, odolné povrchové úpravy, systém odpadového hospodárstva (riešenie komunálneho 
odpadu a jeho prípadná recyklácia, nebezpečného a biologického odpadu), systém recyklácie 
vody a energie, 

e) moderná nemocnica s prepracovanou logistikou  – nadčasový dizajn, 
f) nemocnica riešená v súlade s najmodernejšími a najnovšími celosvetovými trendmi v oblasti 

architektúry nemocníc, 
g) počet lôžok – vychádza z dopytového modelu - 660,  
h) inteligentná nemocnica – schopná zabezpečiť optimalizáciu diagnostického procesu do 4 hod. 

celkového vyšetrovacieho času a následný manažment pacienta v horizonte dvoch týždňov, 
i)  „vzdelávacia nemocnica“ - nemocnica plne kompetentná poskytovať služby v oblasti 

vzdelávania študentov odboru všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku 
a nelekárskych študijných programov ako aj v oblasti celoživotného vzdelávania v lekárskych 
vedách, 

j) „výskumná nemocnica“ - nemocnica s komplexnými podmienkami pre klinický výskum a 
vývoj, konkurencieschopná nielen v rámci Slovenskej republiky ale aj v Európskom 
výskumnom priestore (ERA - European Research Area). 
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Excelentnosť novej nemocnice bude postavená na 4 pilieroch.  

Základ excelentnosti je postavený na špecializovaných programoch zdravotnej starostlivosti, ktoré 
v nej budú situované a zvýšení počtu a hodnôt kvalitatívnych ukazovateľov zdravotnej 
starostlivosti. To vyžaduje mimoriadne vysokú koncentráciu odborných vedomostí a skúseností, 
ako aj koncentráciu materiálno-technických a vysoko erudovaných personálnych zdrojov, ktoré 
budú orientované na konkrétne medicínske oblasti.  

Druhým pilierom excelentnosti bude interdisciplinarita a medzisektorová spolupráca, ktorá jednak 
zlepšuje efektivitu a na druhej strane prináša veľa výhod najmä  pre pacientov. Toto prepojene zvýši 
aj možnosti v rámci poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti, celkový dizajn a ponuku služieb.  

Tretím pilierom excelentnosti bude výskum a vývoj, najmä translačný biomedicínsky výskum 
a vývoj a inovácie, ktoré zlepšujú možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pôjde najmä 
o inovácie v oblasti personalizovanej/precíznej medicíny, medicínskych technológií, materiálov, 
digitálnych technológií s priamou väzbou na procesy a postupy, či organizáciu zdravotnej 
starostlivosti ako takej.   

Štvrtým pilierom je organizačný a funkčný dizajn budovy, ktorá bola pripravená podľa najnovších 
medicínskych trendov a novo nastavených procesov v oblasti diagnostiky či liečby.  

So stúpajúcou úrovňou konkurencieschopnosti nemocníc stúpa aj dopyt pacienta po výbere služieb, 
personalizovanom prístupe, špecializovaných programoch a postupoch starostlivosti. Tým, že nová 
nemocnica je postavená na vyššie uvedených pilieroch, môže byť táto skutočnosť kľúčová pre 
zvýšenie výkonov a zvýšenie počtu pacientov. Koncentrácia určitých špecializovaných programov 
a postupov a ich centralizácia do nemocníc s odborným zázemím zvýši príležitosť po dopyte 
pacientov. Okrem toho nové technológie, procesy a postupy, ako aj nové, moderné prostredie budú 
pôsobiť ako motivačný faktor pre personál, ktorý má ambíciu sa rozvíjať. V tejto súvislosti bude 
potrebné zlepšiť nábor a výber ľudských zdrojov nielen pre odborné ale aj manažérske činnosti 
a funkcie nemocnice.  

Excelentnosť posilní možnosť finančného zvýhodnenia nemocnice nielen zvyšovaním efektívnosti 
ale napr. aj zvyšovaním úhrad za jednotlivé výkony, podobne ako je to pri špecializovaných 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.  Zároveň  zvýši konkurenčnú výhodu našich pracovísk 
nielen v porovnaní s ďalšími pracoviskami nielen v regióne, ale v rámci Slovenska. Pri 
excelentnosti sa budeme zameriavať aj na synergie a komplementaritu s národnými strategickými 
dokumentami v oblasti resp. pre oblasť zdravia a marketingovú stratégiu, ktorá je v oblasti 
poskytovania zdravotníckych služieb poddimenzovaná. 

Konkrétne zdroje excelentnosti sú ďalej uvedené v popise unikátnych možností jednotlivých 
pracovísk, ktoré plánujeme ďalej podporovať a rozvíjať. 
 
Technické požiadavky: 

a) budova je riešená ako jeden kompaktný celok s vylúčením exteriérových transportných 
systémov, 

b) energeticky v najvyššom štandarde v zmysle príslušnej legislatívy, počíta aj s alternatívnymi 
zdrojmi energie, väčším využitím denného svetla, recyklačnými systémami a systémom zelene 
v exteriéri, ale i v interiéri, 

c) budova je riešená s ohľadom na akustiku: minimalizácia rušivých vplyvov pre pacientov tak 
z pohľadu exteriéru ako aj interiéru, 
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d) budova má nadčasový interiérový dizajn – nemocnica poskytujúca odkaz na prírodu, priateľské, 
bezpečné a pohodlné  prostredie, redukujúce stres a umožňujúce symbiózu pacienta, jeho 
rodiny a personálu, 

e) budova je riešená ako inteligentná budova,  
f) budova má jednoduchý logický systém vertikálnej a horizontálnej cirkulácie personálu 

a pacientov vrátane možnosti oddelenia komunikačných prístupov pre pacientov a ich rodiny 
a samostatne pre personál, 

g) budova je bezbariérová, 
h) budova je navrhnutá vrátane dopravného napojenia stavby (systém dopravného napojenia, 

parkovania a dopravy v okolí a v areáli (komplexne) vrátane systémom parkovania a dopravy 
v okolí, 

i) návrh zohľadňuje požiadavky na prípadný ďalší rozvoj nemocnice a medicínskych technológií 
v nej umiestnených a v budúcnosti umiestňovaných, 

j) flexibilná a funkčná nemocnica zameraná na pacienta,  
k) budova je riešená ako modulárna – t.j. so všeobecnými, modulárnymi  priestormi, ktoré sú 

prispôsobiteľné potrebám poskytovania zdravotnej starostlivosti, nie potrebám jednotlivcov. 
 
Zásady na prevádzku a logistiku: 

a) komplexná starostlivosť zameraná na pacienta, nie zameraná na lekára – t.j. pacient je 
stredobodom pozornosti a zamestnanci idú k pacientovi – nie naopak, 

b) uniformita (štandardizácia) oddelení a ambulancií; výnimky iba ak sú potrebné – nevyhnutné 
na zmenu funkcie/zamerania bez nutnosti štrukturálnych úprav, 

c) funkčné zoskupenie ambulancií a oddelení do klastrov, 
d) zdravotnícky (najmä ošetrovateľský) personál je kvalifikovaný pre niekoľko špecializácií 
e) bezpečná, pohodlná a efektívna logistika – najmä trasy pacientov, trasy personálu 

a návštevníkov, 
f) flexibilita pri používaní priestorov – týka sa ambulancií i oddelení – tzv. funkčná flexibilita – 

flexibilita pri prideľovaní lôžkového fondu, zariadení, personálu, 
g) spoločné priestory oddelení a ambulancií – pre personál, sklady, vyšetrovacie a zákrokové 

miestnosti, 
h) na lôžkových oddeleniach s mobilnými pacientmi budú aj spoločné priestory, 
i) cca 90% uniformných izieb bude jednolôžkových – najmä z dôvodu eliminácie 

nozokomiálnych infekcií, 
j) cca 10% uniformných izieb bude 2 lôžkových – najmä na psychiatrii, pediatrii, sčasti na 

gynekológii, 
k) cca 10% izieb bude prispôsobených pacientom obéznym a bariatrickým, 
l) cca 10% izieb bude špeciálne izolovaných (s predsieňovou vzduchovou komorou 

s podtlakom/pretlakom – podľa typu oddelenia), 
m) každá z izieb má samostatnú kúpelňu, 
n) každá z izieb má vytvorený priestor pre člena rodiny, 
o) flexibilné priestory pre personál – zdieľané priestory, 
p) vytvorenie rezervných priestorov na zabezpečenie dočasných funkcií nemocnice,  
q) možnosť adaptácie nemocnice pohyblivými vnútornými stenami, 
r) rozšíriteľnosť (plánovanie pre budúcnosť), 
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3.6.1 Funkčné celky novej nemocnice 

Predbežný popis funkčných celkov ako aj predbežná kalkulácia požadovaného počtu hlavných 
diagnostických a terapeutických priestorov predstavujú základné vstupy do dopytového modelu. Pri 
plánovaní činností novej univerzitnej nemocnice sme vzali do úvahy najmä súčasné megatrendy 
v oblasti zdravotníctva: 

- demografia, zmena životného prostredia a zmena životného štýlu podporená urbanizáciou sú 
spojené s postupným zvyšovaním nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré kontinuálne 
a rýchlo stúpajú. Zvyšuje sa počet chronických ochorení, ktoré už v súčasnosti vyžadujú takmer 
80% nákladov v systéme zdravotnej starostlivosti. Tieto zmeny majú čoraz signifikantnejší vplyv 
aj na duševné zdravie čo zvyšuje počet pacientov aj s akútnymi a chronickými psychiatrickými 
stavmi. Vzhľadom k tomu, že na zdraví pacienta je postavená jeho schopnosť práce a výkonu, 
požiadavky sa kladú aj na vplyv zdravotníctva na HDP. Z uvedeného dôvodu sme sa zamerali na 
štruktúru ambulantnej a lôžkovej starostlivosti v prospech ambulantnej, špecializovanej 
ambulantnej a jednodňovej starostlivosti.  

- zdravotná starostlivosť sústredená na pacienta („patient-centric“, t.j. personalizovaná/precízna 
medicína) a dopyt pacientov/klientov zdravotníckeho zariadenia po kvalitatívne vysokých 
službách, pacient je ochotný za kvalitou cestovať a zvýši sa podiel samofinancovania niektorých 
zdravotníckych služieb, 

- zdravotná starostlivosť postavená na hodnotovom systéme (Value-Based health Care),  
- inovatívne produkty na diagnostiku, terapiu a prevenciu (napr. molekulárne biomarkery, nové 

diagnostické testy, liečivá na báze buniek a protilátok, NGS analýzy, personalizované 
implantáty, bioprinting, kmeňové bunky, nové materiály na liečbu rán a pod.) – diagnostika 
a liečba musia byť rýchlejšie, komplexnejšie, efektívnejšie 

- digitálne inovácie a aplikácie v zdravotníctve (napr. online konzultácie, digitálne dáta 
a záznamy, rozhodovacie nástroje na báze umelej inteligencie, integrácia informácií 
v komplexnej starostlivosti o pacienta), zvyšuje sa cena času a informácií, 

- inovatívne partnerstvá medzi privátnym a verejným sektorom (nové diagnostické prístupy, 
metódy, reagencie a nástroje, lokálne/regionálne vyvinuté a vyrobené zdravotnícke produkty 
a pod.) 

- aktívnejšie zapojenie pacientov do starostlivosti o zdravie vyplýva z predpokladov posunu nadol 
-– presun časti zdravotnej starostlivosti z nemocníc do špecializovanej ambulantnej sféry (ŠAS), 
zo ŠAS na praktických lekárov, z praktických lekárov na samotných pacientov. Na druhej strane 
nová nemocnica má ambíciu manažovať aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť a to najmä 
z dôvodu nedostatku personálu a zníženia počtu  ŠAS v regiónoch, čomu prispôsobila aj celkový 
počet ambulancií na 182.  

- aktívnejšie zapojenie zamestnávateľa do manažmentu ľudských zdrojov 
- aktívnejšia medzisektorová a interdisciplinárna spolupráca, komodifikácia zdravotnej 

starostlivosti 
- „peer-to-peer“ zdieľanie poznatkov, vedomostí a skúseností s inováciami 
- nedostatok personálu všeobecne – „braindrain“, nedostatočné kapacity lekárskych fakúlt, pokles 

atraktivity zamestnania sa ako zdravotnícky profesionál lekár, sestra a pod.) 

Zároveň je ale dôležité uviesť že doplnkom k optimalizácii zdravotnej starostlivosti musia byť 
zariadenia zdravotno-sociálnej starostlivosti ako aj pracoviská paliatívnej a geriatrickej medicíny.  

Univerzitná nemocnica musí mať pokryté všetky medicínske odbory. Napriek tomu, že tu bude 
veľký tlak na posunutie starostlivosti z nemocníc do ambulancií, vzhľadom na nedostatok personálu 
a prestarnutú populáciu špecialistov, títo pacienti nebudú mať kde ísť a nebude ich mať kto odoslať 
do univerzitnej nemocnice na diagnostiku a hospitalizáciu. Preto univerzitná nemocnica potrebuje 
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komplexnú ambulantnú časť so všetkým špecializáciami aby tieto ambulancie definovali kvalitu a 
štandard v odbore pre SR a boli lídrom v oblasti poskytovania ambulantnej starostlivosti nakoľko 
excelentná medicína sa robí aj ambulantne. Je samozrejmé že niektoré odbory postupne strácajú 
svoje lôžkové časti, čo súvisí s novými možnosťami diagnostiky a liečby. V tejto situácii musíme 
viesť odbor k reprofilizácii a presun časti starostlivosti do ambulantnej sféry. To môže spôsobiť 
v ambulanciách posun od bežnej rutiny k vysoko zložitým pacientom, ktorí môžu byť riešení 
prevažne ambulantne a to aj v rámci dlhodobého monitoringu.  

Okrem špecializovanej starostlivosti však musí univerzitná nemocnica v plnom rozsahu zabezpečiť 
aj rutinnú zdravotnú starostlivosť, ktorá môže mať v konečnom dôsledku pozitívny vplyv najmä na 
tréning, zručnosti a skúsenosti zdravotníckych profesionálov.  

Z hľadiska funkčnosti je dôraz kladený hlavne na skvalitnenie a zrýchlenie diagnostiky a to vo 
všetkých oblastiach. V podstate je nový dizajn nemocnice funkčne aj procesne naplánovaný tak, 
aby pacient v rámci jedného dňa absolvoval celé spektrum štandardných diagnostických vyšetrení 
v priebehu jedného dňa tak, aby mu lekár mohol v čo najkratšom horizonte naplánoval starostlivosť. 
Aj o tom je personalizovaný prístup. Peniaze investované do prevencie  diagnostiky sa neskôr vrátia 
pri liečbe pacienta. Zameriavame sa aj na komplexnú (high-endovú) diagnostiku – laboratórnu, 
zobrazovaciu, endoskopickú, funkčnú, nové liečebné postupy (najmä miniinvazívne) -  intervenčná 
endoskopia, intervenčná rádiológia, miniinvazívna a robotická chirurgia. 

Nemocnica však bude pracovať najmä na zlepšení indikátorov kvality a procesného riadenia vo 
všetkých činnostiach.  

Ako už bolo uvedené, pracoviská UNM majú vo veľkej miere nadregionálnu pôsobnosť a UNM má 
svoju nespochybniteľne kľúčovú pozíciu v Žilinskom samosprávnom kraji. Na všetkých pracoviská 
taktiež prebieha pregraduálna a postgraduálna výučba všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, 
ošetrovateľstva a iných nelekárskych profesií. Pracoviská sú tiež akreditované na špecializačné 
vzdelávanie a predatestačnú prípravu. Takmer všetky pracoviská sú taktiež zapojené do vedecko-
výskumnej činnosti, majú a riešia vedecko-výskumné projekty a granty čo zvyšuje atraktivitu 
pracovísk a prináša im nové možnosti. Zamestnanci UNM sú aktívni pri príprave a realizácii 
seminárov, workshopov, konferencií a pod. Aktívne prednášajú a publikujú.  

To všetko vedie k dynamike a rozvoju jednotlivých odborov medicíny, ktoré musia byť 
adaptované na medicínu tohto tisícročia, čo je veľmi úzko spojené s interdisciplinaritou 
a medziodborovou komunikáciou.  

V tejto súvislosti sa tak zameriavame skôr na komplexné medicínske oblasti 
s interdisciplinárnym prepojením viacerých odborov ako na solitérnu podporu jednotlivých 
disciplín. To bolo aj základom pre celý funkčný koncept celej nemocnice. Nezabúdame však na  
tzv. „rozdielové“ činnosti, ktoré sa nerealizujú v iných, menších nemocniciach a to jednoznačne 
neurochirurgia, hrudníková chirurgia, detská chirurgia a urológia, transplantačný program, 
maxilofaciálna chirurgia, pneumológia, gastroenterológia, cerebrovaskulárny program, 
kardiovaskulárny program, onkológia, perinatológia, regeneračná medicína a pod. 

Vytvárame nové typy pracovísk, ktoré sú zamerané na jednodňovú starostlivosť, akútne oddelenie, 
oddelenie klinických štúdií, liečbu chronických rán, neurodiagnostiku a neurorehabilitáciu a pod. 
Transformujeme časť lôžkovej do ambulantnej starostlivosti. 
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Celá nemocnica je pripravovaná ako digitálna, to znemená že v rámci všetkých procesov uvažujeme 
s kvalitnou IT podporou, novým NISom, počítame s komplexným zavedením služieb e-zdravia, 
telemedicínou a zavedením algoritmov umelej inteligencie.  

Otázkou sú chýbajúce, potrebné a perspektívne odbory ako geriatria a paliatívna starostlivosť. 
V zmysle predchádzajúcich požiadaviek na využitie existujúceho areálu UNM by sme odporúčali 
aby bol tento areál využitý najmä na tieto odbory a ďalšie odbory vyžadujúce dlhodobú 
starostlivosť, aby boli vytvorené priestory pre tzv. sociálne hospitalizácie, komunitnú starostlivosť 
a pod., ktoré môžu komplementovať s novo vybudovanou nemocnicou. Vzhľadom k dopytu po 
týchto typoch služieb by bolo vhodné zaoberať sa týmto modelom v budúcnosti. 

V ďalších častiach sú stručne popísané jednotlivé súčasti nemocnice so základnými funkčnými 
väzbami, vstupmi pre kalkuláciu počtu priestorov, základnými legislatívnymi požiadavkami 
a stručnými plánmi na rozvoj. 

Všetky tieto parametre boli zohľadnené pri príprave projektovej dokumentácie pre územné konanie 
a medicínskeho plánu, vrátane prevádzkových a procesných schém a sú jej súčasťou. 

3.6.1.1 Centrum služieb klientom 

Cieľom centra služieb klientom (ďalej ako „CSK“) tohto funkčného celku je zjednotiť služby 
informovanosti, príjmu a podpory klientov nemocnice najmä z dôvodu zjednodušenia 
prevádzkových procesov nemocnice a zvýšenia spokojnosti klientov. Pojem „klient“ predstavuje 
v našom kontexte predovšetkým pacienta a jeho rodinu. CSK bude situované v hlavnom átriu 
nemocnice a bude predstavovať primárny komunikačný bod pre každého, kto nemocnicu navštívi 
a plánuje využiť jej služby.  

V existujúcej nemocnici sa na príjme pacientov podieľa každé lôžkové oddelenie samostatne, čo 
vedie k fragmentácii postupov týkajúcich sa kolobehu pacientov. Toto usporiadanie je kombináciou 
archaickej organizačnej štruktúry a neadekvátneho informačného systému.  

Aby nová nemocnica zabezpečila zlepšenie služieb poskytovaných pacientom ako aj zlepšenie 
prevádzkovej efektívnosti, bude nevyhnutné vytvoriť jedno spoločné pracovisko, ktoré tieto služby 
bude zabezpečovať. Výhodou tohto modelu je vytvorenie kompletného servisného tímu, ktorý 
zabezpečí optimálnejší pohyb pacienta v nemocnici, redukciu čakacích dôb a zlepšenie kontinuity 
poskytovaných služieb.  

Doba prevádzky CSK: 6:00 – 18:00 hod./7 dní v týždni/365 dní v roku 

Hlavná štruktúra: 

a) Centrálna recepcia – poskytuje základné informácie od navigácie pacienta, cez informácie 
o procesoch nemocnice (príjme, prepustení, odporúčaniach etc.), objednávanie pacientov do 
ambulantnej a rádiodiagnostickej časti, až po bezpečnosť (bezpečnostná služba). 

Požiadavky na priestor: Recepcia je dostatočne veľká a priestranná, s min. 6 pracovnými 
stanicami/počítačmi, s priestorom pre technologické zázemie (napr. multifunkčná tlačiareň, 
informačné materiály v tlačenej podobe, kancelárske potreby etc.). Centrum služieb klientom bude 
vedieť identifikovať či pacient vyžaduje neodkladnú pomoc, alebo ambulantné vyšetrenie/ošetrenie, 
diagnostiku a podľa potreby pacienta ho bude vedieť navigovať do príslušného sektoru nemocnice, 
pričom trasa do daného sektoru bude dobre označená – vertikálne i horizontálne. 
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Centrálna recepcia bude k dispozícii pacientom všetkých vekových skupín, deti budú navigované 
do samostatnej pediatrickej príjmovej časti situovanej v detskej časti ambulantnej kliniky. 
Z recepcie bude dobrý výhľad na vstupy do priľahlých priestorov (ambulancia, rádiodiagnostika, 
denná starostlivosť atď.). V rámci recepcie bude zabezpečené „akustické“ súkromie pacienta. 

b) Odberová miestnosť – ambulantná – bude realizovať ordinované odbery pacientov 
navštevujúcich ambulantnú časť nemocnice. Je priamo napojená na centrálny laboratórny trakt, 
pričom prepojenie môže byť prostredníctvom kuriéra alebo potrubnou poštou.  

 
c) Príjem pacienta – je postavený na dvoch hlavných procesoch – klinického vyhodnotenia stavu 

pri príjme a spracovaní príjmu cez informačný systém nemocnice.  

Požiadavky na priestor: Dve „konzultačné“ ambulantné jednotky, umiestnené v tesnej blízkosti 
recepcie. Ambíciou je zabezpečiť elektronický „predpríjem“ kedy si pacient môže dopredu vyplniť 
údaje v prijímacom formulári a v príjmovej časti sú tieto skompletizované a pacient odchádza na 
lôžkovú časť. Pacient je v tejto časti tiež poučený o výkone, ktorý podstúpi a celkovom procese jeho 
pobytu v nemocnici. V prijímacích miestnostiach nebudú realizované žiadne invazívne výkony (ani 
odbery biologického materiálu). Miestnosti budú odhlučnené, bez rušivých vplyvov, s možnosťou 
zabezpečenia súkromia lekára a klienta. Ak pacient nevie vyplniť prijímacie formuláre, pomôže mu 
asistent na recepcii.  

Centrálna recepcia a príjem pacienta budú mať jednu spoločnú miestnosť pre personál s možnosťou 
odloženia súkromných vecí, jedla, oddychu v rámci prestávok v práci. Miestnosť môže byť 
využívaná aj pracovníkmi bezpečnostnej služby a pracovníkmi externých služieb, ktorí napr. 
zabezpečujú transport pacienta.  

d) Prepustenie pacienta – priestor, kde pacient čaká na odvoz, či už po 
ambulantnom/diagnostickom vyšetrení alebo po prepustení z lôžkovej časti.  

Požiadavky na priestor: Jednotka s kapacitou cca 10 pacientov ležiacich resp. s obmedzenou 
mobilitou, s možnosťou zabezpečenia súkromia (čakáreň).  

Jedna jednotka pre kanceláriu domácej ošetrovateľskej/opatrovateľskej služby a služieb sociálnej 
starostlivosti – plánujeme v rámci zlepšenia komunitnej starostlivosti – ako konzultačná 
ambulancia.  

e) Periférne služby – zázemie pre klientov - kaviareň, oddychové zóny, bankomat, obchodná časť 
- lekáreň, optika, ortoprotetika, noviny, kvety alebo darčekové predmety, etc., duchovné služby  
- kaplnka, meditačné centrum. 

Základné funkčné väzby CSK: 

• diagnostika – zobrazovacia a laboratórna (potrubnou poštou) 
• ambulantná časť 
• príjem a následne lôžková časť 
• administratíva/manažment nemocnice. 

Prístup pre klientov: bezbariérový, z hlavného vstupu, blízko parkoviska resp. možnosť príchodu 
výťahom z podzemného parkoviska. Pri vstupe bude priestor pre invalidné vozíky, ktoré môže 
pacient resp. jeho rodinný príslušník využiť na dovoz/odvoz pacienta.  
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3.6.1.2 Urgentný príjem a trauma centrum  

Vytvorenie tohto funkčného celku vychádza z potreby zriadenia nadregionálneho pohotovostného 
a trauma centra na excelentnej úrovni. Vzhľadom k tomu, že UP bude predstavovať pre mnohých 
pacientov prvý kontakt s nemocnicou bolo potrebné nakonfigurovať ho tak, aby služby v rámci neho 
poskytované boli optimalizované, efektívne a profesionálne. Cieľom novej nemocnice je dosiahnuť 
čo najlepšie využitie priestorových a personálnych kapacít na zabezpečenie rýchlej diagnostiky, 
dynamického sledovania pacienta, a rýchlej a efektívnej intervencie. To zabezpečíme 
štandardizáciou procesov a protokolov. 

Urgentný príjem (UP) predstavuje v novej nemocnici kľúčový (kritický) vstupný bod pre pacientov, 
ktorí vyžadujú okamžitú diagnostiku a liečbu život ohrozujúcich, traumatických a iných akútnych 
zdravotných stavov. Urgentný príjem bude tiež miestom, kde sa rozhoduje o ďalšom osude pacienta 
(presun na operačné sály, lôžkové oddelenia, konziliárne riešenie stavu resp. odoslanie pacienta 
naspäť do domáceho ošetrenia a následnú ambulantnú starostlivosť). Podľa medzinárodných 
odporúčaní je UP tiež miestom, kde by sa mali primárne riešiť infekčné ochorenia s vysokou mierou 
šírenia (v priamom prepojení na infekčné oddelenie).  

Kalkulácia požiadaviek na urgentný príjem a traumacentrum vychádza z dopytu po službách 
pohotovostných ambulancií a urgentného príjmu v rokoch 2016 – 2018: 

Tabuľka 19 Počty návštev na urgentných príjmoch distribuovaných v rámci UNM 

  2016 2017 2018 

Odbornosť počet návštev počet návštev počet návštev 

Infektológia 300 242 272 

Pneumológia a ftizeológia 268 265 277 

Neurológia 1 308 1 139 1 701 

Psychiatria 164 171 193 

Pediatria 377 389 590 

Gynekológia a pôrodníctvo 772 738 757 

Chirurgia 1 171 498 501 

Urológia 988 995 885 

Úrazová chirurgia 9 777 9 332 10 028 

Otorinolaryngológia 3 123 3 146 3 109 

Oftalmológia 1 083 1 090 1 146 

Dermatovenerológia 368 434 438 

Maxilofacilárna chirurgia 355 363 396 

Oddelenie urgentného príjmu 11 324 11 471 12 205 

LSPP pre deti - ambulantná 0 0 2 640 

SPOLU 31 378 30 273 35 138 
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Obrázok 8 Grafické znázornenie počtu návštev v rámci jednotlivých odborností UNM 

V roku 2018 stúpol počet návštev najmä v súvislosti so vznikom Ambulancie pohotovostnej služby 
pre deti a dorast. Služby pohotovostného príjmu a traumatolológie boli decentralizované na 15 
ambulanciách, ktoré tak museli zabezpečiť ich prevádzku personálne i materiálno-technicky.  

Doba prevádzky UP a Traumacentra: 24 hod/7 dní v týždni/365 dní v roku 

Príchod pacientov na urgentný príjem: 

a) sanitkou (RZP, sanitka LPS) alebo letecky (helikoptéra) – vyžaduje výťah, ktorý slúži ako 
akútny, 

b) súkromným motorovým vozidlom, 
c) pešo.  

Ad a) Pacient, ktorý vyžaduje bezprostredne/neodkladne zdravotnú starostlivosť pohybuje v smere 
priamo od vchodu do vybranej diagnostickej alebo liečebnej zóny (sprevádzaný personálom sanitky 
a personálom UP). Podľa triáže kategorizujeme pacientov na: 

• Level 1 – t.j. pacient vyžaduje okamžitý zásah zachraňujúci život 
• Level 2 – pacient vyžaduje zásah do 15 min., existuje vysoké riziko ohrozenia života. 

Tieto dve úrovne vyžadujú v rámci priestorov 2 špeciálne miestnosti – trauma a resuscitačnú 
miestnosť. 

Ad b) a c) Pacient, ktorý nevyžaduje bezprostrednú/neodkladnú starostlivosť prechádza od vchodu 
priamo k recepcii. V rámci triáže sa jedná sa o: 

• Level 3 – pacient môže počkať max 60 min. 
• Level 4 – pacient môže počkať do 120 min. 
• Level 5 – pacient je odoslaný na APS 

Pacienti zaradení do úrovne 2 a 3 absolvujú v rámci čakania základné vyšetrenia – laboratórne, 
zobrazovacie, sú uložení do expektačného boxu a podľa nálezu ďalej presunutí na dlhodobejšiu 
observáciu, lôžkové oddelenie alebo domov. 
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Predpokladáme, že počet návštev Ambulancií pohotovostnej služby a urgentného príjmu sa 
v najbližších rokoch nepodarí úplne stabilizovať. Vyplýva to aj z celoeurópskych prieskumov, kde 
napr. Správa OECD o zdravotnom stave obyvateľstva SR poukazuje na skutočnosť že SR má 
najvyššiu návštevnosť UP v rámci krajín Európy. Táto je spôsobená aj značne insuficientnou 
primárnou starostlivosťou, zvyšujúcim sa percentom starších pacientov a nedostatočným 
povedomím obyvateľov o využívaní pohotovostnej a urgentnej starostlivosti.  

Základné funkčné väzby UP a traumacentra: 

• diagnostika – zobrazovacia – priame prepojenie k CT, 
• diagnostika – laboratórna, 
• centrálne operačné sály, 
• pôrodné sály (ak žena nepôjde priamo na oddelenie), 
• lôžkové oddelenia (vrátane priameho napojenia na intenzívnu starostlivosť), 
• márnica, 
• zásobovanie a sklady (lekáreň, výmena lôžok, výmena bielizne, centrálna sterilizácia, sklady 

spotrebného materiálu etc.). 

 

Obrázok 9 Návštevnosť v rámci neodkladnej starostlivosti (OECD 2018) 

Tabuľka 20 Kalkulácia požadovaných priestorov urgentného príjmu 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy Poznámka 

Celkový počet 
návštev 

Celkový ročný počet návštev 
urgentného (centrálneho) príjmu 

37 
237 

Ako vstupný údaj boli zadaný predpokladaný 
počet návštev v roku 2035. 

Celkový predpokladaný maximálny 
mesačný počet návštev 

3 724 Do výpočtu vstupuje predpoklad, že jeden mesiac 
predstavuje maximálne 10% ročnej pracovnej 
záťaže. 

Celkový predpokladaný priemerný 
počet denných návštev 

122 Maximálny počet návštev v mesiaci bol vydelený 
priemerom 30,5 dňa. 

Celkový predpokladaný 
maximálny počet denných návštev 

148 Poissonov distribučný vzorec s 99% istotou. 
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Ambulantná 
pohotovostná 
služba 

Percento návštev ambulancií 
pohotovostnej služby 

35% Predstavuje 30 - 40% z celkových návštev z UP. 

Maximálny počet denných návštev 
APS 

52 Ide o rýchlo riešené prípady bez nutnosti 
observácie. 

Maximálny počet návštev počas 8 
hod. služby APS 

39 Predstavuje 75% maximálneho počtu denných 
návštev maximálnej osemhodinovej zmeny. 

Priemerný čas na vybavenie pacienta 
(v minútach) 

30 V priemere 30 minút na vyšetrenie pacienta. 

Odhadované priestory pre APS 2 Vypočítané ako priemerný čas na počet všetkých 
návštev za zmenu/ počet minút maximálnej 
smeny (480). 

Urgentný 
príjem 

Maximálny denný počet návštev UP 96 Jedná sa o neodkladnú/urgentnú starostlivosť. 

Maximálny počet urgentných návštev 
za zmenu 

48 Predstavuje 50% maximálnych denných návštev 
za maximálnu osemhodinovú zmenu. 

Priemerný čas na vybavenie pacienta 
(v minútach) 

150 V priemere 120 - 180 minút v závislosti od 
závažnosti stavu pacienta. 

Očakávaný počet urgentných 
pacientov za hodinu 

10 Vypočítané ako priemerný čas na počet všetkých 
návštev za zmenu/ počet minút maximálnej 
smeny (720). 

Predpokladaný počet expektačných 
boxov 

9 Nezahŕňa špeciálne boxy (viď nižšie).  

Traumacentrum/resuscitačné 
priestory 

4 V priemere 2 – 1 traumacentrum a jedna 
resuscitačná jednotka pre dospelých a dtto pre 
detských pacientov; ďalší priestor by bol 
potrebný pri rozsiahlejších službách. 

Izolačný box pre infekcie prenášané 
vzduchom  

2 Vyžaduje sa minimálne jeden pre dospelých 
a jeden pre detských pacientov, je ho možné 
použiť aj pre iných pacientov. 

Box pre bariatrických pacientov 1 Vyžaduje sa minimálne jeden, je ho možné 
použiť aj pre iných pacientov. 

Bezpečný box 1 Vyžaduje sa minimálne jeden, je ho možné 
použiť aj pre iných pacientov. 

Gynekologicko-pôrodnícka 
vyšetrovňa 

1   

Ambulancia pre zubné lekárstvo 1 Môže byť inkludovaná v časti APS. 
Chirurgická/traumatologická 
ošetrovňa a sadrovňa 

2   

Ušno /nosno /krčná 
vyšetrovňa/ošetrovňa 

1   

Očná vyšetrovňa/ošetrovňa 1   
Odhadované priestory pre 
urgentnú liečbu  

23   

Observačné 
lôžka 

Percento prijatých pacientov UP 15% Predstavuje 15 - 20% z celkového počtu návštev 
UP. 

Maximálny počet príjmov UP za deň 22   
Maximálny počet príjmov UP za 
zmenu 

12 Predpokladáme, že 50% z prijatí nastane pri píku 
v 12 hodinovej zmene. 

Priemerný čas observácie (v 
minútach) 

720 Kalkulujeme v priemere s 12 hodinami/720 
minút (pacient môže byť na tomto type lôžka do 
max 24 hod). 

Odhadované priestory na 
dlhodobejšie pozorovanie 

12 Vypočítané ako priemerný čas observácie na 
počet všetkých príjmov za zmenu počtom minút 
maximálnej smeny 720. 

  Celkový počet požadovaných 
priestorov 

35   
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Hlavná štruktúra: 

a) Vstup 

Urgentný príjem a traumacentrum bude mať dobre viditeľný a jasne označený vstup, ktorý bude 
mať: 

• samostatný prekrytý priestor pre pacientov privezených sanitkou (pacienti privážaní sanitkou 
a polytraumatickí pacienti nebudú videní z čakárne pacientov, ktorí prídu súkromným 
vozidlom alebo peši – t.j. budú mať samostatný koridor), bezbariérový, 

• samostatný prekrytý priestor pre pacientov prichádzajúcich súkromným vozidlom alebo peši, 
bezbariérový, 

• samostatný vstup do dekontaminačnej miestnosti v min. vzdialenosti 10 m od vstupu na UP, 
odkiaľ je pacient odoslaný buď na priľahlé infekčné oddelenie alebo na UP, bezbariérový. 

 
b) Recepcia, príjem, triedenie 

Recepcia – príjem, evidencia a triáž, priestor pre bezpečnostné služby. Recepcia je plánovaná 
dostatočne veľká a priestranná, s min. 6 pracovnými stanicami/počítačmi, s priestorom pre 
technologické zázemie (napr. multifunkčná tlačiareň, tlač identifikačných štítkov, informačné 
materiály v tlačenej podobe, kancelárske potreby etc.). Z recepcie je plánovaný výhľad na priestory 
pre pacientov (čakárne), vstup pre sanitku a priestory expektačných boxov. 

Triáž: priestor pre sestru a lekára, ktorý rýchlo vyhodnotia klinický stav pacienta a rozhodnú o jeho 
umiestnení na niektorý z nižšie uvedených typov lôžok. 

Čakárne (samostatne pre dospelých a pre deti) – min. v zmysle legislatívy 

Priestory pre členov rodiny – v rámci čakární, s dostatočným súkromím pri poskytovaní informácií. 

Miestnosť pre externé zásahové zložky (hasiči, policajti, záchranári etc.). – bude možné zdieľať 
s miestnosťou pre personál. 

c) Ambulantná pohotovostná služba, resp. oblasť neurgentnej starostlivosti: 

• ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých + čakáreň – v prípade identifikácie rizika 
ohrozenia života je pacient odoslaný na UP na dodiagnostikovanie 

• ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast + čakáreň – v prípade identifikácie rizika 
ohrozenia života je pacient odoslaný na UP na dodiagnostikovanie 

• ambulancia zubnolekárskej pohotovostnej služby + čakáreň 

Pacienti z APS môžu byť indikovaný na observačnú jednotku urgentného príjmu. APS bude 
oddelená od UP bezpečnostnými dverami s elektronickým uzamykaním. 

d) Resuscitačná jednotka/traumacentrum – priestor pre urgentné, život zachraňujúce ošetrenie, 
hneď pri vstupe pre sanitky a pacienta privezeného helikoptérou  

Predstavuje špeciálnu časť UP, ktorá je materiálno-technicky a personálne zabezpečená tak, aby 
bolo možné pacientovi s akútnym ohrozením života a  traumou poskytnúť komplexné 
multidiciplinárne profesionálne ošetrenie (napr. pri ťažkých polytraumách musí byť k dispozícii 
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špeciálne prístrojové vybavenie a kompletný trauma tím pozostávajúci z chirurgov rôznych 
odborností a špeciálne vyškolených zdravotných sestier). Traumacentrum je prepojené na príjem 
pacientov a na druhej strane na diagnostiku a centrálne operačné sály. Pokiaľ nebude možné 
vzhľadom k závažnosti poranení pacienta odoperovať resp. vykonať iný terapeutický zákrok, 
traumacentrum zabezpečí po stabilizácii stavu transport pacienta na iné špecializované pracovisko 
(letecky alebo sanitkou).  

Traumacentrum: podľa legislatívy jednotka neodkladnej úrazovej starostlivosti s plochou najmenej 
30 m2 

Resuscitačná jednotka: podľa legislatívy neodkladnej všeobecnej starostlivosti s dvomi boxami 
každý s plochou najmenej 20 m2  

Miestnosti vyžadujú umiestnenie špeciálneho resuscitačného lôžka s prístupom zo 4 strán, 
pripojenie na medicinálne plyny, závesné systémy na monitorovacie a infúzne zariadenia, 
dostatočne veľký manipulovací priestor na mobilný ventilátor, mobilné zobrazovacie zariadenia 
(napr. RTG), min. dva vstupy/výstupy aby sa nekrížil personál vstupujúci a vystupujúci 
z miestnosti, internetovú konektivitu – pre prístup do elektronického záznamu pacienta a PACS. 
Nakoľko bude v rámci urgentného príjmu riešená aj časť detského urgentného príjmu, bude táto 
časť duplicitná – t.j. jednu pre dospelých a jednu pre deti. Sadrovňa prislúchajúca k traumacentru 
bude spoločná pre dospelé aj detské traumacentrum  

Traumacentrum a resuscitačné jednotky budú napojené na RTG pracovisko – CT a z druhej strany 
na „akútny výťah“ komunikujúci s centrálnymi operačnými sálami. 

e) Expektačné  boxy  

Predstavujú priestor s lôžkom napojeným na monitorovací systém. Pacient po uložení na lôžko 
absolvuje spektrum diagnostických a laboratórnych testov, je vyhodnotený jeho klinický zdravotný 
stav pri príjme a po terapeutickom zákroku. Pobyt pacienta na expektačnom lôžku sme stanovili 
max na 150 min. Z expektačného boxu môže byť pacient „presunutý“/preradený na observačné 
lôžko, alebo je odosielaný na lôžkové oddelenie, do zariadení špecializovanej starostlivosti alebo 
do domácej starostlivosti.  

Expektačné boxy budú oddelené, čo umožňuje separátny monitoring pacientov (pediatrických, 
geriatrických, sociálne problematických etc.). Do expektačných boxov budú triedení pacienti 
u ktorých sa predpokladá rýchle zlepšenie zdravotného stavu resp. zlepšenie zdravotného stavu 
v krátkom časovom období.  

V rámci expektačných boxov budú dva špeciálne vyhradené pre pacientov s akútnym koronárnym 
syndrómom, infarktom myokardu, srdcovým zlyhávaním a/alebo s podozrením na niektorý z týchto 
závažných stavov. Do týchto boxov budú indikovaní aj pacienti s bolesťou na hrudníku, ktorá 
potrebuje rýchle dodiagnostikovanie. Kardiologické boxy budú logicky a funkčne previazané 
s kardiologickým angiografickým pracoviskom a kardiologickou  jednotkou intenzívnej 
starostlivosti. 

Ďalšie dva boxy budú špeciálne vyhradené pre pacientov s podozrením na náhlu cievnu mozgovú 
príhodu, pacientov v bezvedomí etc. Do týchto boxov budú indikovaní aj pacienti, ktorí potrebujú 
rýchle neurologické dodiagnostikovanie. Neurologické boxy budú logicky a funkčne previazané 
s rádiointervenčným  pracoviskom a s časťou „Hlava“ – najmä jednotkou pre mŕtvicu, 
neurologickým a neurochirurgickým pracoviskom. 
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Súčasťou urgentného príjmu budú aj špeciálne expektačné boxy, konkrétne: 

• box pre bariatrických pacientov (môže byť využitý ako klasický expektačný box), 
• špeciálny bezpečnostný box – využiteľný najmä pre pacientov ohrozujúcich seba alebo okolie 

(napr. intoxikovaní, suicidálni, agresívni....), 
• box/izba pre infekčných pacientov s infekciou prenášanou vzduchom (podtlakový) – tieto boxy 

by mali byť min. 2 – jeden pre dospelých a jeden pre detských pacientov. 

Na základe predbežnej kalkulácie počítame s 16 expektačnými lôžkami (z tohto počtu 4 detské). 

f) Observačné boxy/ Akútne oddelenie 

Budú kombinované s expektačnými boxami, avšak budú na nich umiestnení pacienti, ktorí vyžadujú 
dlhšie sledovanie (do 24 hodín). Vytvorenie tohto priestoru zníži záťaž na lôžkovú kapacitu oddelení 
a zníženie krátkodobých hospitalizácií nakoľko pacienti môžu byť po pozorovaní presunutí do 
regionálnych nemocníc alebo do domáceho ošetrenia. Na základe predbežnej kalkulácie počítame 
s 12 observačnými lôžkami. (z tohto počtu 4 detské). 

 

Obrázok 10 Expektačné a observačné boxy je možné využiť ako v prípade predoperačnej a zotavovacej starostlivosti na operačných 
sálach, jednodňovej chirurgii či iných jednodňových výkonov vyžadujúcich prípravu pacienta a následnú observáciu. 

g) Diagnostika 

Pre urgentný príjem a traumacentrum je kľúčový prístup k diagnostike, najmä k laboratórnym 
a zobrazovacím vyšetreniam (RTG, USG, CT, prípadne MRI). Priamy prístup k zobrazovacím 
modalitám je kľúčový najmä pre pacientov úrovne 1 a 2. Pre mobilné zobrazovacie modality (EKG, 
mobilné RTG, lôžkové USG) bude k dispozícii samostatná skladovacia miestnosť alebo špeciálne 
vyčlenený priestor. Laboratórne vyšetrenia sú realizované v lôžkovom laboratóriu a v centrálnom 
laboratóriu kam sú vzorky odosielané potrubnou poštou.   

h) Vyšetrovacie/zákrokové miestnosti 

Tieto miestnosti predstavujú priestory pre ošetrenie jednoduchých prípadov. Patrí sem: 

• miestnosť pre gynekologické pacientky aj  s možnosťou zabezpečenia prebiehajúceho pôrodu, 
• ortopedicko-traumatologická na napr. ošetrenie zlomenín resp. iných poranení kostí a kĺbov, 

ktoré vyžadujú fixáciu; ošetrenie rán vrátane šitia etc. + sadrovňa 

Expektačné
boxy

Hlavný vstup 
APS 

Observačné
boxy

Hlavný vstup 
UP

Zázemie 
pacientov
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• miestnosť pre ORL, 
• miestnosť pre očné vyšetrenie/ošetrenie (možno využiť aj ako bežnú vyšetrovaciu miestnosť) 

 
i) Príručné laboratórium – priestor na rýchlu analýzu základných laboratórnych parametrov, 

najmä KO a ABR. 
 
j) Prípravovňa liekov – dostatočne zásobený priestor na prípravu základnej perorálnej 

a parenterálnej terapie, rýchle prepojenie s lekárňou.  
 
k) Dekontaminačný priestor – so sprchami, podlahovým odtokom, reguláciou teploty na 

hygienu a dekontamináciu niektorých pacientov. Miestnosť vyžaduje vonkajšie vchodové 
dvere, ako aj vnútorné dvere, ktoré sa otvárajú do UP. Všetka voda z tohto priestoru sa považuje 
za kontaminovanú vodu.! Dekontaminačná miestnosť má samostatný vstup cca 10 m od 
hlavného vstupu na UP a priame prepojenie do priestorov UP resp. APS. Pre infekčných 
pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu je priame prepojenie na vyššie situované Infekčné 
oddelenie. 

 
l) Miestnosti pre personál 

1miestnosť – spoločná miestnosť pre personál 
1miestnosť – lekárska – 4 pracovné miesta (z toho dve pre PACS stanice) 
1miestnosť pre telemonitoring 

m) Zázemie – v zmysle platnej legislatívy. 

Prístup: bezbariérový, oddelený od vstupu pre sanitky. Pri vstupe bude priestor pre invalidné 
vozíky, ktoré môže pacient resp. jeho rodinný príslušník využiť na dovoz/odvoz pacienta.  

3.6.1.3 Diagnostický trakt 

Vychádza z požiadavky minimálnej čakacej doby  - t.j. je komplexom dostupnej excelentnej 
diagnostickej infraštruktúry a dôkladnej koordinácie prostredníctvom kognitívnych objednávacích 
a koordinujúcich systémov pacientov (inteligentné riešenia). Diagnostický trakt bude fungovať ako 
centralizovaná jednotka so službami pre UP, traumacentrum, onkológiu, rádioterapiu, nukleárnu 
medicínu a intervenčnú rádiológiu. 

Pri plánovaní kapacít rádiodiagnostických priestorov sme vychádzali z niekoľkých premenných: 

- počet vyšetrení realizovaných v rámci nemocnice, 
- počet vyšetrení realizovaných externe, 
- dopyt a inovácie v rádiodiagnostike, 
- vyťaženosť prístrojového vybavenia a čakacie doby na vyšetrenie.  

Tabuľka 21 Celkový počet vyšetrení (interné + externé) vo vybraných odbornostiach v rokoch 2016 – 2018  

Rádiodiagnostické vyšetrenia Počet výkonov 2016 Počet výkonov 2017 Počet výkonov 2018 

INTERNÉ 2 433 909 2 560 422 2 522 474 

intervenčná rádiológia 16 222 15 164 14 348 

rádiológia 91 369 92 374 100 218 

radiačná onkológia 144 713 170 158 148 975 
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počítačová tomografia 22 948 23 340 26 279 

nukleárna medicína 2 402 2 658 3 548 

magnetická rezonancia 4 107 3 953 4 520 

EXTERNÉ 447 566 380 273 376 925 

rádiológia 18 312 19 734 20 207 

nukleárna medicína 1 028 462 535 

magnetická rezonancia 221 254 356 

počítačová tomografia 240 325 418 

radiačná onkológia 1 379 2 154 3 122 

Celkový súčet 2 881 475 2 940 695 2 899 399 

Tabuľka 22 Rádiodiagnostické vyšetrenia po odbornostiach 

INTERNÉ + EXTERNÉ RÁDIODIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIA PO ODBORNOSTIACH 

intervenčná rádiológia                 16 222                   15 164                    14 348  

rádiológia               109 681                 112 108                  120 425  

radiačná onkológia               146 092                 172 312                  152 097  

počítačová tomografia                 23 188                   23 665                    26 697  

nukleárna medicína                   3 430                     3 120                      4 083  

magnetická rezonancia                   4 328                     4 207                      4 876  

 

Obrázok 11 Celkový počet vyšetrení (interné + externé) vo vybraných odbornostiach v rokoch 2016 – 2018 (v tisícoch). 

Základné funkčné väzby: 

• priamy kontakt s ambulantným traktom, lôžkovými oddeleniami (separátne 
a UP/traumacentrom), 

• prepojenie na centrálne operačné sály a jednodňovú chirurgiu, 
• prepojenie nukleárnej medicíny a onkológie, kardiológie a neurológie, 
• intervenčná rádiológia – prepojenie na zotavenie pri jednodňovom zákroku, na centrálne 

operačné sály, „mŕtvicové“ centrum a „kardiocentrum“, 
• zásobovanie, 
• parkovisko. 

 -  40  80  120  160  200
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V rokoch 2016 – 2018 pozorujeme nárast počtu moderných zobrazovacích metód, najmä CT a MRI 
vyšetrení. Stúpa aj počet vyšetrení v rámci nukleárnej medicíny, ktorá má v rámci modernej 
diagnostiky veľký potenciál rastu. Vcelku je však priemerný počet všetkých vyšetrení relatívne 
stabilný v čase.  

Predpokladom optimalizácie diagnostického procesu je možnosť zavedenia 24 hodinovej 
diagnostiky, t.j. kompletné využitie strojového času najmä nákladných diagnostických 
zariadení. 

Doba prevádzky rádiodiagnostiky: 24 hod/7 dní v týždni/365 dní v roku 

a) Vstup  

Pacient do časti rádiodiagnostiky môže vstúpiť nasledovnými vstupmi: 

• UP/traumacentrum – priamy prístup pre všetkých pacientov, ktorí vyžadujú urgentnú 
rádiodiagnostiku a intervenčný rádiologický zásah. Vstup na intervenčnú rádiológiu je riešený 
tiež ako samostatný. Ak bude k dispozícii napr. sanitka s CT, pacient môže byť hneď indikovaný 
na rádiointervenčný zákrok, 

• plánovaní/objednaní ambulantní pacienti, 
• hospitalizovaní pacienti, 
• samostatný vstup do časti nukleárnej medicíny, 
• samostatný vstup do časti radiačnej onkológie. 
 
Všetky prístupy pre pacientov budú bezbariérové so zabezpečením jednosmerného toku pacientov 
a nekríženia ambulantných a hospitalizovaných pacientov, resp. pacientov z UP.  

b) Recepcia  

Hlavná komunikácia s pacientami prichádzajúcimi z ambulantnej časti, minimálne pre 2 
zamestnancov, s priestorom pre technologické zázemie. Zamestnanci recepcie budú koordinovať 
pohyb pacienta v rádiodiagnostickej časti, a zabezpečovať servis súvisiaci s objednávaním 
a vyšetrením pacienta. 

c) Čakárne pre pacientov 

Samostatné čakárne pre dospelých a pre deti (samozrejme je možné vyčleniť samostatný 
vyšetrovací čas), samostatne pre nukleárnu medicínu a samostatne pre radiačnú onkológiu. Pri 
každej modalite budú prezliekacie kabínky zabezpečujúce súkromie pacienta.  

d) Modality   

Kľúčovou časťou diagnostického traktu sú modality. Tieto sú plánované tak, aby bola nemocnica 
schopná zabezpečiť čo najširšie spektrum diagnostických a terapeutických vyšetrení 
prostredníctvom viacerých modalít v čo najkratšom čase. Ako základné zobrazovacie modality 
plánujeme:  

Tabuľka 23 Výpočet potreby modalít RDG a rádioterapie 
 

Modality Výpočet požadovanej plochy Poznámka 
Počítačová 
tomografia - 

Celkový ročný počet výkonov 31 594 Ako vstupný údaj bol zadaný predpokladaný 
počet výkonov v roku 2035. 
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celkový počet 
vyšetrení 

Celkový predpokladaný maximálny 
mesačný počet výkonov 

3 159 Do výpočtu vstupuje predpoklad, že jeden mesiac 
predstavuje maximálne 10% ročnej pracovnej 
záťaže. 

Celkový predpokladaný priemerný počet 
výkonov/deň 

104 Maximálny počet vyšetrení v mesiaci bol 
vydelený priemerom 30,5 dňa (čo predpokladá 
prevádzku 365 dní v roku). 

Celkový predpokladaný maximálny 
počet denných vyšetrení 

128 Poissonov distribučný vzorec s 99% istotou. 

Počítačová 
tomografia 
kalkulácia 
priestorov 

Výkonnosť 90% Výkonnosť zariadenia je zadaná na základe 
odporúčaní zahraničných konzultantov. 

Maximálny počet výkonov/deň 115   
Maximálny počet výkonov počas 12 hod. 
služby  

86 Predstavuje 75% maximálneho počtu denných 
výkonov maximálnej 12 hodinovej zmeny. 

Priemerný čas na vybavenie pacienta (v 
minútach) 

30 V priemere 30 minút na výkon. 

Odhadované priestory pre počítačovú 
tomografiu 

3 Vypočítané ako priemerný čas na počet všetkých 
výkonov za zmenu/ počet minút maximálnej 
zmeny (720). 

Magnetická 
rezonancia - 
celkový počet 
vyšetrení 

Celkový ročný počet výkonov 5 770 Ako vstupný údaj bol zadaný predpokladaný 
počet výkonov v roku 2035. 

Celkový predpokladaný maximálny 
mesačný počet výkonov 

577 Do výpočtu vstupuje predpoklad, že jeden mesiac 
predstavuje maximálne 10% ročnej pracovnej 
záťaže. 

Celkový predpokladaný priemerný počet 
výkonov/deň 

29 Maximálny počet výkonov v mesiaci bol 
vydelený priemerom 20 pracovných dní. 

Celkový predpokladaný maximálny 
počet denných vyšetrení 

42 Poissonov distribučný vzorec s 99% istotou. 

Magnetická 
rezonancia 
kalkulácia 
priestorov 

Výkonnosť 90% Výkonnosť zariadenia je zadaná na základe 
odporúčaní zahraničných konzultantov. 

Maximálny počet výkonov/deň 38   
Maximálny počet výkonov počas 8 hod. 
služby  

29 Predstavuje 75% maximálneho počtu denných 
výkonov maximálnej osemhodinovej zmeny. 

Priemerný čas na vybavenie pacienta (v 
minútach) 

60 V priemere 60 minút na výkon. 

Odhadované priestory pre magnetickú 
rezonanciu 

3 Vypočítané ako priemerný čas na počet všetkých 
výkonov za zmenu/ počet minút maximálnej 
smeny (480). 

Rádiológia - 
celkový počet 
vyšetrení 

Celkový ročný počet výkonov 142 515 Ako vstupný údaj bol zadaný predpokladaný 
počet vyšetrení v roku 2035. 

Celkový predpokladaný maximálny 
mesačný počet výkonov 

14 252 Do výpočtu vstupuje predpoklad, že jeden mesiac 
predstavuje maximálne 10% ročnej pracovnej 
záťaže. 

Celkový predpokladaný priemerný počet 
výkonov/deň 

467 Maximálny počet výkonov v mesiaci bol 
vydelený priemerom 30,5 dňa (čo predpokladá 
prevádzku 365 dní v roku). 

Celkový predpokladaný maximálny 
počet denných vyšetrení 

517 Poissonov distribučný vzorec s 99% istotou. 

Rádiológia -  
kalkulácia 
priestorov 

Výkonnosť 90% Výkonnosť zariadenia je zadaná na základe 
odporúčaní zahraničných konzultantov. 

Maximálny počet výkonov/deň 465   
Maximálny počet výkonov počas 8 hod. 
služby  

349 Predstavuje 75% maximálneho počtu denných 
výkonov maximálnej 12 hodinovej zmeny. 

Priemerný čas na vybavenie pacienta (v 
minútach) 

 

15 

 

V priemere 15  minút na výkon. 

Odhadované priestory pre rádiológiu 8 Vypočítané ako priemerný čas na počet všetkých 
vyšetrení za zmenu/ počet minút maximálnej 
zmeny (480). 

Ultrasonografia - 
celkový počet 
vyšetrení 

Celkový ročný počet výkonov 16 789 Ako vstupný údaj bol zadaný predpokladaný 
počet vyšetrení v roku 2035. 

Celkový predpokladaný maximálny 
mesačný počet výkonov 

1 679 Do výpočtu vstupuje predpoklad, že jeden mesiac 
predstavuje maximálne 10% ročnej pracovnej 
záťaže. 
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Celkový predpokladaný priemerný počet 
výkonov/deň 

55 Maximálny počet výkonov v mesiaci bol 
vydelený priemerom 30,5 dňa (čo predpokladá 
prevádzku 365 dní v roku). 

Celkový predpokladaný maximálny 
počet denných vyšetrení 

72 Poissonov distribučný vzorec s 99% istotou. 

Ultrasonografia -  
kalkulácia 
priestorov 

Výkonnosť 90% Výkonnosť zariadenia je zadaná na základe 
odporúčaní zahraničných konzultantov. 

Maximálny počet výkonov/deň 65   
Maximálny počet výkonov počas 8 hod. 
služby  

49 Predstavuje 75% maximálneho počtu denných 
výkonov maximálnej 8 hodinovej zmeny. 

Priemerný čas na vybavenie pacienta (v 
minútach) 

15 V priemere 15  minút na výkon. 

Odhadované priestory pre 
ultrasonografiu 

2 Vypočítané ako priemerný čas na počet všetkých 
vyšetrení za zmenu/ počet minút maximálnej 
zmeny (720). 

Intervenčná 
rádiológia - 
celkový počet 
vyšetrení 

Celkový ročný počet výkonov 16 980 Ako vstupný údaj bol zadaný predpokladaný 
počet vyšetrení v roku 2035. 

Celkový predpokladaný maximálny 
mesačný počet výkonov 

1 698 Do výpočtu vstupuje predpoklad, že jeden mesiac 
predstavuje maximálne 10% ročnej pracovnej 
záťaže. 

Celkový predpokladaný priemerný počet 
výkonov/deň 

85 Maximálny počet výkonov v mesiaci bol 
vydelený priemerom 20 pracovných dní. 

Celkový predpokladaný maximálny 
počet denných vyšetrení 

106 Poissonov distribučný vzorec s 99% istotou. 

Intervenčná 
rádiológia -  
kalkulácia 
priestorov 

Výkonnosť 85% Výkonnosť zariadenia je zadaná na základe 
odporúčaní zahraničných konzultantov. 

Maximálny počet výkonov/deň 90   

Maximálny počet výkonov počas 8 hod. 
služby  

68 Predstavuje 75% maximálneho počtu denných 
výkonov  maximálnej osemhodinovej zmeny. 

Priemerný čas na vybavenie pacienta (v 
minútach) 

45 V priemere 45 minút na výkon. 

Odhadované priestory pre 
intervenčnú rádiológiu 

6 Vypočítané ako priemerný čas na počet všetkých 
vyšetrení za zmenu/ počet minút maximálnej 
smeny (480). 

Nukleárna 
medicína - 
celkový počet 
vyšetrení 

Celkový ročný počet výkonov 4 832 Ako vstupný údaj bol zadaný predpokladaný 
počet vyšetrení v roku 2035. 

Celkový predpokladaný maximálny 
mesačný počet výkonov 

483 Do výpočtu vstupuje predpoklad, že jeden mesiac 
predstavuje maximálne 10% ročnej pracovnej 
záťaže. 

Celkový predpokladaný priemerný počet 
výkonov/deň 

24 Maximálny počet vyšetrení v mesiaci bol 
vydelený priemerom 20 pracovných dní. 

Celkový predpokladaný maximálny 
počet denných vyšetrení 

35 Poissonov distribučný vzorec s 99% istotou. 

Nukleárna 
medicína -  
kalkulácia 
priestorov 

Výkonnosť 85% Výkonnosť zariadenia je zadaná na základe 
odporúčaní zahraničných konzultantov. 

Maximálny počet výkonov/deň 30   
Maximálny počet výkonov počas 8 hod. 
služby  

23 Predstavuje 75% maximálneho počtu denných 
vyšetrení maximálnej osemhodinovej zmeny. 

Priemerný čas na vybavenie pacienta (v 
minútach) 

90 V priemere 90 minút na výkon. 

Odhadované priestory pre nukleárnu 
medicínu 

4 Vypočítané ako priemerný čas na počet všetkých 
vyšetrení za zmenu/ počet minút maximálnej 
zmeny (480). 

Radiačná 
onkológia - 
celkový počet 
vyšetrení 

Celkový ročný počet výkonov 179 997 Ako vstupný údaj boli zadaný predpokladaný 
počet výkonov v roku 2035. 

Celkový predpokladaný maximálny 
mesačný počet výkonov 

18 000 Do výpočtu vstupuje predpoklad, že jeden mesiac 
predstavuje maximálne 10% ročnej pracovnej 
záťaže. 

Celkový predpokladaný priemerný počet 
výkonov/deň 

590 Maximálny počet výkonov mesiaci bol vydelený 
priemerom 30,5 dňa (čo predpokladá prevádzku 
365 dní v roku). 

Celkový predpokladaný maximálny 
počet denných vyšetrení 

647 Poissonov distribučný vzorec s 99% istotou. 

Radiačná 
onkológia -  

Výkonnosť 90% Výkonnosť zariadenia je zadaná na základe 
odporúčaní zahraničných konzultantov. 

Maximálny počet denných výkonov 582   
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kalkulácia 
priestorov 

Maximálny počet výkonov počas 12 hod. 
služby  

437 Predstavuje 75% maximálneho počtu denných 
vyšetrení maximálnej osemhodinovej zmeny. 

Priemerný čas na vybavenie pacienta (v 
minútach) 

5 V priemere 5 minút na výkon. 

Odhadované priestory pre radiačnú 
onkológiu 

3 Vypočítané ako priemerný čas na počet všetkých 
výkonov za zmenu/ počet minút maximálnej 
zmeny (720). 

Ďalšie modality Osteodenzitometria 1 
 

  Celkový počet priestorov 31   
 
V rámci rádiológie sú zaradené: 

- digitálny RTG – 4x 
- 2x mamografia (s 3D tomosyntézou a možnosťou stereotaktického navádzania) 
- 2x kompletná skiaskopicko-skiagrafická stena pre vyšetrenia s kontrastom.  
- 2x MR 3T a 1x MR 7T.  

V rámci nukleárnej medicíny kalkulujeme s gamma kamerou, PET/CT, SPECT/CT a PET/MR). 
Súčasťou nukleárnej medicíny bude rádiofarmakologické laboratórium. Nukleárna medicína 
vyžaduje aj jednotku pre hospitalizácie – 6 lôžok. Stredné Slovensko nemá k dispozícii iné lôžkové 
oddelenie nukleárnej medicíny. Najmodernejšia diagnostika vrátane SPECT/CT, PET/CT 
a PET/MR je nevyhnutná pre prevádzku nukleárnej medicíny dnešnej doby – závisí od neho kvalita 
diagnostických vyšetrení ako aj vyšetrení potrebných na vyhodnocovanie účinnosti rádionuklidovej 
liečby. Existujúcu UNM žiadajú o viac ako 1000 týchto vysoko špecializovaných vyšetrení ročne 
pracoviská na celom Slovensku. Sú väčšinou súkromné a pacient sa im musí  prispôsobovať 
z hľadiska termínov aj vzdialenosti. Prekonávanie dlhých vzdialeností nie je pre prevažne 
onkologických pacientov žiaduce a výsledky vyšetrení tiež nie sú dostupné tak rýchlo, ako by to 
bolo možné v rámci nemocnice. Na týchto výstupoch stojí veľká a stále zväčšujúca sa časť 
klinických odporúčaní a terapeutických plánov v onkológii. 

Vzhľadom k dlhodobému deficitu plánujeme zaobstarať prístroje s kvalitou, ktorú nemá žiadny iný 
analogický prístroj v SR. Kvalitatívne nové obrazové výstupy by mohli posunúť pracovisko na 
svetovú úroveň. Iné pracoviská nukleárnej medicíny sú nastavené na veľký počet rutinných výkonov 
za krátky čas, pričom interdisciplinárne spolupracujú minimálne a nevenujú sa ďalšej starostlivosti 
o pacienta. Univerzitné pracovisko môže a malo by užšie spolupracovať s indikujúcimi 
pracoviskami a využívať obrazové výstupy na optimálnu personalizovanú liečbu, napr. vytváranie  
plánov na externú rádioterapiu na mieru, indikácie a hodnotenie efektu rádionuklidovej liečby 
peptidmi atď. 

Preto bolo v tomto rozsahu naplánované aj nové pracovisko v novej nemocnici. Ambíciou 
nukleárnej medicíny je zaviesť viaceré inovatívne postupy. Za jednu z priorít má pracovisko 
zavedenie inovatívnej rádionuklidovej liečby nádorov značenými peptidmi. Na Slovensku zatiaľ 
takáto liečba nie je prakticky dostupná, pričom vo svete už niekoľko rokov funguje a pre niektoré 
nádory bola preukázaná jej účinnosť aj štúdiami 3. fázy. Liečba je nezastupiteľná v stále 
rozširujúcom sa spektre nádorových ochorení. V regióne nie je konkurenčné pracovisko, ktoré by 
bolo vybavené lôžkovým oddelením nukleárnej medicíny, pričom vyššie uvedená liečba 
v indikovaných prípadoch vyžaduje hospitalizačnú starostlivosť aká je dostupná v UNM a bude 
dostupná v novej nemocnici. 

Dentálne rádiologické pracovisko bude situované v zubno-lekárskom klastri. 

Ultrasonografické vyšetrenia budú realizované aj v ambulantnom trakte v rámci vybraných 
ambulancií (popísané ďalej). RTG a USG modality budú ako mobilné zariadenia využívané v rámci 
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urgentného príjmu a traumacentra, centrálnych operačných sál, intenzívnej starostlivosti a v rámci 
lôžkových častí nemocnice pre imobilných pacientov.  
 
Intervenčná rádiológia bude mať k dispozícii predoperačné a pooperačné lôžka, ktoré môže zdieľať 
s jednodňovými zákrokmi. Súčasným trendom je vytvorenie jedného intervenčného balíka, ktorý 
môžu zdieľať všetky odbornosti. Spoločné umiestnenie poskytne optimálnu flexibilitu pri vývoji 
špecifických postupov a techník. Počet lôžok v rámci zotavenia bude 6. Prioritou intervenčnej 
rádiológie sa stávajú robotické výkony a zavedenie metód AI v širšom meradle. Robotický systém 
umožní presnejšie vedenie procedúry aj menej skúseným operatérom. Tieto výkony by tiež viedli 
k podpore zriadenia lôžkových častí min. časti intervenčnej rádiológie. V súvislosti s AI je potrebné 
poukázať na to, že pracovisko je lídrom v oblasti zavádzania postupov AI v rádiológii, pričom tieto 
postupy nepochybne vedú k zvýšeniu efektivity, presnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. 
Pracovisko intervenčnej rádiológie je dlhodobo priekopníkom mnohých techník na Slovensku aj 
v širšom medzinárodnom regióne. V regióne nemá konkurenciu, pacienti na neurointervenčné 
výkony sú zvážaní z celého regiónu, na plánované neurointervenčné výkony aj nadregionálne.  

Pracovisko intervenčnej rádiológie bude zdieľané aj pre intervenčnú kardiológiu (uzáver foramen  
ovale patens, defekt predsieňového septa, uzáver uška ľavej predsiene, implantácia 
biventrikulárneho kardiostimulátora, perkutánne koronárne intervencie, liečbu porúch rytmu 
a implantáciu kardiostimulátorov.Intervenčná kardiológia predstavuje jediné koronarografické 
pracovisko v regióne, ktoré poskytuje aj plánované nadregionálne služby. V rámci intervenčnej 
kardiológie sa neustále zvyšuje dopyt, pričom potreba pacientov len na severozápade Slovenska 
dvojnásobne prevyšuje súčasné možnosti pracoviska. Jeho rozvoj tak patrí medzi priority aj v novej 
nemocnici.  

Rádiologické pracovisko je súčasťou celoeurópskej siete TENSION, ktorá optimalizuje a zlepšuje 
procesy v oblasti endovaskulárnej rádiológie. 

Radiačná onkológia bude situovaná samostatne, vrátane priestoru pre ambulanciu radiačnej 
onkológie, priestoru pre fyzikálne laboratórium, simulačnej miestnosti a ďalších priestorov v súlade 
s platnou legislatívou. Plánujeme 2x CT lineárny urýchľovač a 1 x MR lineárny urýchľovač. 
Radiačnej onkológia je na veľmi vysokej úrovni a jej potenciál stále narastá. V súčasnosti to 
umožňuje doteraz jediný lineárny urýchľovač typu RapidArc s obrazovou navigáciou ožarovacieho 
procesu formou kVkV (klasické RTG snímkovanie) a kV CBCT (klasické CT snímky) v SR. 
Vysokokonformná rádioterapia, indikovaná hlavne pri karcinómoch prostaty a nádoroch hlavy 
a krku s kV CBCT navigáciou je rovnocenná s protónovou, cielenou terapiou. Zhubné nádory 
otorinolaryngologickej oblasti sa ako na jedinom pracovisku v SR liečia nadštandardnou adaptívnou 
rádioterapiou (adaptácia k meniacim sa anatomickým pomerom v ožarovanej oblasti počas 7-
týždňového ožarovacieho procesu, formou 2 až 3 nových ožarovacích plánov) technikou 
simultánneho integrovaného boostu objem modulujúcej oblúkovej rádioterapie VMAT (Volumetric 
Modulated Arc Therapy).V spolupráci s ORL klinikou tiež pracovisko zaviedlo originálny spôsob 
precízneho ohraničenia pooperačného lôžka peroperačne aplikovanými kontrastnými klipmi, čím sa 
dosiahne ešte výraznejšie šetrenie zdravých štruktúr v okolí nádoru oproti klasickej 
vysokokonformnej objem modulujúcej rádioterapii VMAT. Nová nemocnica s pomocou nových 
technológií umožní rozvoj aj v tejto oblasti spolu so zvýšením kvality pre onkologických pacientov. 

Rádiodiagnostický trakt je horizontálne aj vertikálne prepojený tak aby vytváral jeden funkčný 
celok. 

Osteodenzitometria bude mať vlastnú osteologicko-reumatologickú ambulanciu – pre dospelých 
i deti, ktorá bude zdieľaná na základe vyčlenenia pracovného času pre jednotlivé vekové kategórie.  
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e) Popisovne 

Je plánovaná 1 zdieľaná popisovňa pre 20 lekárov + hlavného lekára, s dostatočným priestorom pre 
PACSové stanice a priečkami zabezpečujúcimi akustické súkromie pri popise. Všetky zobrazovacie 
modality (v diagnostickom i ambulantnom trakte) budú napojené na PACS v rámci nemocničného 
informačného systému. V nemocnici budú využívané len zariadenia podporujúce digitálny formát 
záznamu, telemedicínu a umelú inteligenciu. Integráciu obrazových údajov z viacerých modalít 
budeme riešiť prostredníctvom sofistikovaného informačného systému tak, aby boli všetky dáta 
rýchlo dostupné a použiteľné pre zefektívnenie starostlivosti o pacienta. 

f) Prípravovne liekov a anestézie   

1x pre centrálnu rádiodiagnostiku 
1x pre intervenčnú rádiológiu 
1 x rádiofarmakologické laboratórium resp.  príprava rádiofarmák pre nukleárnu medicínu 

g) Priestory pre personál 

1 miestnosť – spoločná miestnosť pre personál (kapacita 10 ľudí) 
1 miestnosť pre videokonferencie (kapacita 15 ľudí) – možno využiť aj ako pracovňu lekárov 
1 miestnosť pre simulácie a modelovanie v rádiológii 

Intervenčná rádiológia, nukleárna medicína, radiačná onkológia budú mať samostatné priestory pre 
personál z dôvodu ich dislokovaného umiestnenia. Diagnostika bude mať podobne ako ambulantný 
trakt zdieľaný priestor technickej podpory a konfiguráciu zabezpečujúcu rýchly a efektívny presun 
personálu z jednej vyšetrovacej miestnosti do druhej.  

h) Zázemie – v zmysle platnej legislatívy 

Osobitú pozornosť budeme venovať dispečingom, simulačným miestnostiam, prezliekacími 
miestnostiam pre pacientov – v zmysle platnej legislatívy. Pre nukleárnu medicínu a radiačnú 
onkológiu sú potrebné špecifické bezpečnostné požiadavky v súlade s legislatívou ! 

Využiteľnosť: 

Rutinne využívané modality – 90% využiteľnosť 
Špecializované modality – 85% využiteľnosť 

Poznámka: Všetky veľké technológie budú umiestnené tak, aby bola možná výmena v čase. 

Súčasťou rádiologického oddelenia môžu byť preventívne a skríningové činnosti. Mali by však byť 
jasne identifikované ako skríningová služba - na podporu imidžu a identity nemocnice. Pacienti 
zapojení do preventívnych alebo skríningových aktivít by mali byť od ostatných pacientov oddelený 
min. časom vyšetrenia. 

3.6.1.4 Ambulantný trakt 

Ambulantná starostlivosť zahŕňa diagnostiku, konzultácie, kontrolné vyšetrenia a ošetrenia pre 
chronické a recidivujúce ochorenia, niektoré terapeutické výkony (vrátane chirurgických zákrokov), 
rehabilitáciu a iné služby, ktoré sa poskytujú bez toho, aby bol pacient hospitalizovaný. Ambulantný 
trakt bude v integrovanej konfigurácii a multidisciplinárnej kooperácii zabezpečovať komplexnú 
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zdravotnú starostlivosť na všetkých úrovniach – od prevencie až po starostlivosť o chronicky 
chorých. Funkcia ambulantného traktu bude podporená štandardizáciou postupov a inteligentným 
informačným systémom nemocnice.  
 
Poskytovanie zdravotníckych služieb konkrétnymi oddeleniami, ktoré majú samostatný príjem, 
samostatné procesy a samostatné ambulancie bude v novej nemocnici eliminované. Vzhľadom 
k narastajúcemu dopytu po ambulantných službách je nevyhnutné konsolidovať aj ambulantné 
procesy prostredníctvom zdieľaných priestorov využívaných na konkrétny typ zákrokov. 
Ambulantný trakt je plánovaný tak, aby vyhovoval rôznym používateľom a nebude sa 
adaptovať len na individuálne požiadavky lekárov alebo zdravotných sestier. 
 
Pacient bude mať okrem iného on-line prístup k svojim zdravotným záznamom a môže 
komunikovať s lekárom, zdravotníckym tímom a podporným personálom prostredníctvom e-mailu, 
telefónu, interaktívneho videa etc.. To umožní aktívne zapájanie pacientov do ich zdravotnej 
starostlivosti. 
 
Ambulancie budú využívať aj „Internet vecí“ (IoT), t.j. budú monitorovať svojich pacientov  
pomocou nových monitorovacích technológií najmä pomocou bezdrôtových nositeľných a/alebo 
implantovaných senzorov a zariadení, ktoré umožňujú kontrolu zdravotných dát pacienta v reálnom 
čase. 
 
Ambulantný trakt bude vo zvýšenom rozsahu postavený na službách nelekárskych zdravotníckych 
profesionálov - zdravotných sestier, asistentov, psychológov, sociálnych pracovníkov, odborníkov 
na výživu etc. 
 
Doba prevádzky ambulantného traktu: 12 hod/5 dní v týždni/250 dní v roku 

V prípade požiadaviek na zvýšenie kapacít zavedieme ďalší vyšetrovací deň, ktorý môže zvýšiť 
kapacitu ambulantného traktu o 20%. 

Ambulantný trakt bude viacsektorový (na troch podlažiach nad sebou) - pre dospelých a pre deti.. 
Základné súčasti ambulantného traktu budú identické.  

Vo všeobecnosti je ambulantný trakt dostupný štyrom typom pacientov: 

a) Periodickí pacienti – pacienti prichádzajúci pravidelne na kontrolu do ambulancie 
b) Pacienti objednaní na funkčné alebo invazívne vyšetrenie/ošetrenie (jednodňová chirurgia, 

endoskopie etc.) 
c) Pacienti objednaní na ambulantnú intravenóznu liečbu (chemoterapia, biologická liečba) 
d) Pacienti v chronickej starostlivosti (napr. dialýza, stacionáre...). 

Základné funkčné väzby vyplývajú z procesného manažmentu v závislosti na type pacienta, ktorý 
ambulantným traktom prechádza. Vo všeobecnosti sú vyžadované najmä väzby na: 

• parkovisko 
• centrum služby klientom  
• spoločné priestory pre pacientov – kaviareň, kaplnka .... 
• rádiodiagnostické oddelenie 
• centrálne laboratórium 
• pracoviská jednodňovej starostlivosti 
• lôžkové oddelenia 
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• anestéziológiu a intenzívnu medicínu 
• zásobovanie. 

Počet ambulantných pacientov sa kontinuálne zvyšuje. Tento trend je spôsobený najmä rozvojom 
medicíny, ktorá dokáže v súčasnosti zlepšiť morbiditu a prežívanie u viacerých typov ochorení, 
vrátane onkologických.  

 

Obrázok 12 Predpokladaný nárast dopytu po ambulantnej  a jednodňovej starostlivosti 

Títo pacienti vyžadujú dlhodobý ambulantný monitoring konsolidovaný s vyšetrovacími 
a liečebnými postupmi. Predpokladáme, že v budúcnosti sa tento trend ešte vystupňuje.  

Napriek tomu, že v rokoch 2016 - 2018 predstavujú počty návštev v ambulanciách UNM relatívnu 
stabilitu, predpokladáme že rozdiely v dopyte budú prehlbované v súvislosti s demografickým 
vývojom a inováciami v diagnostike a liečbe. Predpokladáme, že vzhľadom k demografickému 
vývoju ale aj novým trendom v medicíne, bude dopyt po ambulantnej starostlivosti lineárne stúpať. 
V rámci dopytu sme preto kalkulovali s údajmi z roku 2035.  

Viaceré ambulancie môžu byť klastrované podľa odborností, čo zníži záťaž na ich celkový počet 
najmä v zmysle zdieľania personálu, skladových priestorov, vyšetrovní a zákrokových miestností. 

Hlavná štruktúra: 

a) Vstup, recepcia a registrácia pacientov – bude identický s centrom služby klientom, nakoľko 
to je prvý hlavný kontaktný bod pre pacienta a nemocnicu.  Zamestnanci recepcie budú koordinovať 
pohyb pacienta v ambulantnej časti, ktorá bude klastrovaná podľa odborností. Vzhľadom 
k požiadavke na tri sektory – dospelý pacienti, deti a zubné lekárstvo v závislosti od usporiadania 
môžu byť menšie recepcie situované aj v sektore pre deti a v sektore pre zubné lekárstvo. Okrem 
navigácie a komunikácia s pacientom zabezpečí recepcia aj servis súvisiaci s objednávaním 
a následným vyšetrením pacienta. V ambulantnom trakte sa budú pohybovať najmä 
plánovaní/objednaní ambulantní pacienti. 

Všetky prístupy pre pacientov budú bezbariérové vrátane jednosmerného toku pacientov 
a nekríženia ambulantných a hospitalizovaných pacientov, najmä v častiach funkčnej diagnostiky, 
jednodňovej chirurgie, endoskopie a rehabilitácie.  
 
 

258 842 242 613 246 881

413 175

2016 2017 2018 2035
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b) Čakárne 

Táto časť bude prestavovať jadro ambulantného traktu a okrem recepcie bude poskytovať priestor 
čakárne pre pacientov. Pre plánovanie kapacity čakární vychádzame z kalkulácie 3 osoby na 
ambulanciu (1 vchádza, 1 vychádza + 2x člen rodiny). Kalkulujeme však aj s tým, že pacienti budú 
objednávaní na konkrétnu hodinu, čo umožní optimálne rozloženie počtu pacientov v čakárňach. 
Prepojenie na CSK, najmä na maloobchod a oddychové zóny môže tiež pozitívnym spôsobom 
ovplyvniť rozptýlenie pacientov v priestoroch ambulantného traktu. 

c) Ambulancie 

Ambulancie plánujeme ako uniformné, t.j. pôjde o relatívne veľký počet identických vyšetrovacích 
a konzultačných miestností s možnosťou zdieľania miestností pre realizáciu zákrokov. Ak nie sú na 
ambulanciách lekári na plný úväzok, ambulancie sa musia zdieľať resp. musia byť použité pre tých, 
ktorí ich môžu časovo využiť. Aj v tejto oblasti si uvedomujeme nevyhnutnosť optimalizácie 
prevádzkového modelu postavenom na sofistikovanom informačnom systéme nemocnice.  

Pre ambulancie sme stanovili dvojkoridorový model – t.j. koridor pre pacientov a koridor pre 
lekárov (za ambulanciami). Tento model umožní spojiť ambulancie podobného zamerania s jedným 
spoločným ošetrovateľským personálom. Zároveň zlepšuje personálne pokrytie ambulancií 
a efektívnejšie využívanie zdrojov.  
Priestory ambulancií sú klastrované podľa odborností/špecializácie ako napr. kardiológia, 
nefrológia, chirurgia, gynekológia, zubné lekárstvo etc. Pacient do ambulancie prichádza na základe 
objednania po absolvovaní základných tzv. rýchlych diagnostických služieb (odbery v centrálnom 
laboratóriu, rádiodiagnostika).  
 
Do času návštevy sme započítali aj  min. čas čakania a čas na rezerváciu ďalšej návštevy. 

Konkrétne typy klastrov ambulancií v novej nemocnici: 
 
SEKTOR 1 – vertikálne prepojený so SEKTOROM 2 – Ambulantnej časti pre a dorast 

Klaster anesteziologicko – algeziologický 
 
Okrem bežných predoperačných anesteziologických vyšetrení sa tento klaster zameriava aj na 
liečbu chronickej bolesti. Kontinuálne stúpa počet pacientov s chronickou bolesťou a tak stúpa 
záujem aj o iné metódy terapie, napr. akupunktúra. Pacienti indikovaných na tento typ liečby budú 
riešení komplexne v spolupráci s Fyziatricko-rehabilitačným oddelením, Neurologickou klinikou 
a Klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny. Liečba chronickej bolesti je podporená aj 
prítomnosťou jediného atestovaného atestovaného  algeziológa – akupunkturistu v regióne 

Tabuľka 24 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster anesteziologicko-algeziologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 
v roku 2035 

11 550 Zahŕňa odbornosti: anesteziológia a intenzívna 
medicína a algeziológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 241   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých 
od pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 
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Predpokladaný počet návštev/deň 43   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

6 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v 
ambulancii/hodinu 

2   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 3 Na základe predpokladaných maximálnych návštev 
za hodinu. 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 s pracovnými stanicami, 
lehátkom na detekciu základných vitálnych funkcií 

Počet ďalších miestností/ambulancií 1 Prípravňa liekov a zákroková miestnosť - 
zavádzanie analgézie 
Akupunktúra 

Predpokladaný počet priestorov 5   

Miestnosť pre algeziologickú terapiu bude využívaná pre všetkých pacientov, ktorí budú využívať 
algeziologickú liečbu (napr. pri vertebroalgických syndrómoch). Z pohľadu centralizácie je lepšie 
ju situovať do časti parenterálnej terapie. Predstavuje priestor pre cca 10 pacientov 
s polohovateľnými lôžkami a kreslami pre dostatočné pohodlie pri liečbe. To umožní, že 
prípravovňa liekov môže byť spoločná aj pre ostatných pacientov liečených v rámci parenterálnej 
liečby. 

Klaster otorinolaryngologický 

Otorinolaryngológia sa pomaly, okrem komplikovaných, prevažne onkologických prípadov, 
centralizuje do ambulantnej a jednodňovej starostlivosti. V tejto však bude poskytovať čo najširšie 
spektum diagnostických a terapeutických výkonov naprieč celým odborným spektrom. 

Tabuľka 25 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster otorinolaryngologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 9 438 Zahŕňa odbornosti: audiológia, 
otorinolaryngológia a pediatrická 
otorinolaryngológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 197   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých od 
pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 35   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

5 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 3   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 2 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií - Audiometria bude v ambulancii ORL ako kabína 

Predpokladaný počet priestorov 3   
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Klaster dermatovenerologický s liečbou chronických rán 

Značná časť liečby dermatovenerologických ochorení sa presúva do ambulantnej starostlivosti. 
V tejto súvislosti sme naplánovali posilnenie ambulantného traktu spolu s vytvorením 
špecializovaných ambulancií na liečbu kožných ochorení a nehojacich resp. zle hojacich sa rán. Aj 
tu predpokladáme významnú interdisciplinárnu spoluprácu, najmä s chirurgickými disciplínami 
a ošetrovateľstvom. 

Základom zamerania je liečba dermatóz, vrátane autoimunitných a autoinflamačných dermatóz 
a ich biologická liečba. Pracovisko v UNM sa liečbe rôznych druhov dermatóz venuje viac ako 10 
rokov, v terapii využíva najmodernejšie postupy a personalizovaný prístup. Pracovisko je jediným 
v SR, ktoré sa venuje autoimunitným a autoinflamačným dermatózam v komplexnom rozsahu. 
Zároveň sa ako jediné dermatologické pracovisko v SR venuje mastocytóze. Tu je hodnotené ako 
najlepšie pracovisko SR.  

Tabuľka 26 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster dermatovenerologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet 
návštev 

Celkový počet návštev v rámci klastra 30 374 Zahŕňa odbornosti: dermatovenerológia  

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 633   
Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých 
od pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 114   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

17 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 
20%  

Priemerný počet návštev v 
ambulancii/hodinu 

3   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 6 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 3 Liečba chronických rán,  
Hyperbarická oxygenácia, Fototerapia 

Predpokladaný počet priestorov 10   

Venerologická ambulancia, resp. ambulancia pre STD (sexual-transmision diseases) bude zameraná 
na viac súkromia pre pacientov nakoľko pacient s STD môže byť negatívne vnímaný okolím. 
Ambulancia pre STD budú mať buď vyhradený časový priestor.   

Klaster vnútorného lekárstva 

Výhodou poskytovania zdravotnej starostlivosti z hľadiska vnútorných chorôb je zachovanie 
špecializovaných pracovísk v rámci jednej organizácie, čím sa zlepšuje komplexnosť prístupu 
a dlhodobý monitoring pacientov.  
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Tabuľka 27 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster internej medicíny v zmysle odborností uvedených v poznámke 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet 
návštev 

Celkový počet návštev v rámci klastra 45 298 Zahŕňa odbornosti: vnútorné lekárstvo, 
geriatria, kardiológia, nefrológia, 
diabetológia, poruchy látkovej premeny a 
výživy, endokrinológia, klinické pracovné 
lekárstvo a toxikológia, reumatológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie fungujú 48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 944   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých od 
pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 170   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

26 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 
20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 3   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 9 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 

Pracovisko sestry/lekára 2 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 4 Zavádzanie diabetických púmp, Miestnosť 
vitálnych funkcií a EKG, ECHO, Holter 

Predpokladaný počet priestorov 15   

Reumatologická ambulancia môže byť situovaná blízko osteodenzitometrie v rádiodiagnostickom 
trakte a zdieľaná s pediatriou v rámci stanovenia vyčlenených ordinačných hodín.  

V klastri vnútorného lekárstva budú situované už v súčasnosti excelentné pracoviská, ktorých 
prítomnosť je podmienená najmä odborným zázemím. Jedná sa napr. o: 

- centrum pre nastavenie na inzulínové pumpy 
- edukačné diabetologické centrum, 
- centrum pre domácu parenterálnu výživu. 

Z hľadiska funkčných väzieb bude tento klaster prepojený na funkčnú diagnostiku, 
kardiodiagnostiku, priestory pre edukáciu pacientov, rehabilitáciu a ďalšie klastre odborov 
vnútornej medicíny. 

Do ambulantného klastra sa kompletne presunie Pracovné lekárstvo a toxikológia. V rámci tohto 
odboru sú vyžadované najmä: zlepšenie diagnostiky profesionálnych ochorení sluchu z hluku, 
využitie v prevencii i pre pracovnú zdravotnú službu, diagnostika a diferenciálna diagnostika 
poškodenia cievneho systému – chladové a tepelné testy napr. u pracovníkov s vibračnými nástrojmi 
a pod., terapeutické využitie u hospitalizovaných pacientov s rôznymi ochoreniami kostrovo 
svalového systému, diagnostika a liečba hypertenzie, liečba zápalových a bolestivých 
profesionálnych ochorení pohybového aparátu, meranie tvaru a mobility chrbtice v stoji, sede a pri 
pohybe v základných rovinách, kontinuálna, dlhodobá (až 10 hod), ultrazvuková diagnostika 
profesionálnych poškodení chrbtice, diagnostika ochorení kardiovaskulárneho  a respiračného  
traktu, diagnostika profesionálnych poškodení chrbtice. Práve toto široké spektrum potrebných 
diagnostických vyšetrení musí byť integrované skoordinované s ďalšími súčasťami ambulantného 
traktu a rádiodiagnostiky. V súčasnosti je Klinika Pracovného lekárstva a toxikológie jedinou v 
rámci regiónu. Pokiaľ bude spektrum pacientov vyžadovať hospitalizáciu, budú umiestnení do 
internej lôžkovej časti. 
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Klaster gastroenterologický 

Gastroenterológia sa stáva jedným z dominantných obrov vnútornej medicíny. Počet ochorení 
gastrointestinálneho traktu sa zvyšuje, stúpa dopyt po včasnej a rýchlej diagnostike a efektívnej 
liečbe. Gastroenterologický klaster bude prepojený s Endoskopickým centrom a Centrom funkčnej 
diagnostiky GITu. Už v súčasnosti je gastroenterologické pracovisko celoštátnym centrom pre 
liečbu NETov (neuroendokrinných nádorov) a centrom pre vzácne ochorenia pažeráka, žalúdka 
a čreva, s potenciálom rozvoja aj v ďalších konkrétnych oblastiach gastroenterológie. 

Tabuľka 28 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster gastroeneterologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 12 236 Zahŕňa odbornosti: gastroenterológia a 
hepatológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 255   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých od 
pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 46   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

7 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 
20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 3   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 2 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 2 USG (môže byť aj súčasťou ambulancií) 
a jedna miestnosť pre biologickú liečbu.   

Predpokladaný počet priestorov 5   

Endoskopické vyšetrenia realizované v rámci gastroenterológie budú situované v endoskopickom 
centre, kde je počet priestorov kalkulovaný samostatne. Z hľadiska funkčných väzieb môže byť 
gastroenterologický klaster situovaný čo najbližšie pri endoskopickom centre, najmä z dôvodu 
redukcie presunov gastroenterológov, ale nie je to nevyhnutnosť.  

Miestnosť pre biologickú liečbu bude využívaná pre všetkých pacientov, ktorí budú využívať 
biologickú liečbu (napr. aj pri hematológii, imunológii etc.). Z pohľadu centralizácie je lepšie ju 
situovať do časti parenterálnej terapie. Predstavuje priestor pre cca 10 pacientov s polohovateľnými 
lôžkami a kreslami pre dostatočné pohodlie pri liečbe. To umožní, že prípravovňa liekov môže byť 
spoločná aj pre ostatných pacientov liečených v rámci parenterálnej liečby.  

Klaster gynekologicko – pôrodnícky 

Predmetný klaster sa zameriava na detailnú diagnostiku gynekologických a najmä 
onkogynekologických patológií. Výrazný úspech a pokrok dosiahlo pracovisko i v diagnostike 
a liečbe malígnych nádorov ženského genitálu a prsníkov, kde ako jedno z prvých pracovísk začalo 
používať metódu biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny pri týchto ochoreniach. Pracovisko sa tiež 
zameriava na molekulovú diagnostiku onkomalignít, v súčasnosti je lídrom vo veľkom projekte 
zameranom na molekulovú diagnostiku a zmeny guideline pri karcinóme prsníka. 
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Dobré výsledky dosahuje pracovisko aj v oblasti detskej gynekológie a  gynekologickej 
endokrinológie, vrátane ktorej pracovisko opäť ako prvé v SR začalo v liečbe myómov maternice 
využívať i embolizačnú techniku uterinných artérií v spolupráci s rádiológiou. 

Už v súčasnosti je Gynekologicko-pôrodnícka klinika onkogynekologickým centrom a v tejto 
súvislosti využíva všetky dostupné metódy molekulovej diagnostiky pre personalizáciu liečby a 
interdisciplinárny prístup pri riešení problematických stavov. 

Potenciál jednodňovej gynekologickej operatívy umožňuje rýchlu rekonvalescenciu pacientok, 
skracovanie dĺžky hospitalizácie a znižovanie liečebných nákladov, preto bude klaster 
spolupracovať najmä s jednodňovou chirurgiou, rehabilitáciou a chirugickými disciplínami. 

Vo vzťahu k pôrodníctvu je nutné povedať, že pravidelná starostlivosť o ženu/budúcu matku 
prebieha prevažne v gynekologických ambulanciách mimo nemocnice. Nemocničný ambulantný 
pôrodnícky klaster začína riešiť problémy v gravidite až po odoslaní klientky z obvodnej 
ambulancie, resp. ju monitoruje krátky čas pred pôrodom. Aby bola perinatálna starostlivosť 
komplexne pokrytá, uvažujeme najmä s intenzívnením spolupráce s pôrodnými 
asistentkami/asistentmi, ktorých vzdelanie zabezpečuje JLF UK a ktoré môžu spolupracovať 
s budúcimi rodičkami počas prípravy na pôrod v edukačnej časti ambulantného traktu a so zmenou 
prístupu. 

Zameranie na perinatológiu je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o ženu, matku. V súčasnosti sa 
zameriavame najmä na elimináciu tehotenských strát, resp. ireverzibilného poškodenia 
intrauterinnou hypoxiou plodu. Gynekologicko-pôrodnícka klinika v roku 2010 vybudovala 
Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum, ktoré je postavené na interdisciplinárnej 
spolupráci gynekológov, neonatológov, molekulárnych biológov, hematológov a urológov.  

Realizácia moderného prístupu v pôrodníctve a individualizácia je v súčasnosti nevyhnutná. 
V posledných rokoch došlo k vzostupu úrovne diagnostických a terapeutických postupov najmä v 
oblasti peripartálneho monitorovania plodov a neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. V ambulantnej 
starostlivosti predpokladáme najmä ďalšie rozpracovanie diagnostických postupov u rizikových 
tehotností, sonografické hodnotenie plodov so zameraním sa na intrakraniálnu, renálnu a 
hepatálnu cirkuláciu, prenatálnu diagnostika vrodených vývojových chýb, neinvazívnu diagnostiku 
tehotenských patologických stavov a odchýlok vývoja plodu či predikcie patológií tehotenstva. V 
oblasti neinvazívnej diagnostiky má podané v spolupráci s BioMedom v Martine dva európske 
patenty na diagnostiku mozaicizmu. To dáva pracovisku obrovskú, nielen odbornú ale aj finančne 
konkurenčnú výhodu, a to nielen v rámci SR. 

Tabuľka 29 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster gynekologicko-pôrodnícky 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 20 218 Zahŕňa odbornosti: gynekológia a 
pôrodníctvo, mamológia, onkológia v 
gynekológii, materno-fetálna ambulancia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 421   

Percentuálny podiel pacientov 
rozvrhnutých od pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 76   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 
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Predpokladaný maximálny počet návštev 
za hodinu 

11 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 
20%  

Priemerný počet návštev v 
ambulancii/hodinu 

3   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 4 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. (z toho dve gynekologické 
a 2 materno-fetálna medicína) 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 2 samostatné USG (USG môžu byť aj súčasťou 
vyšetrovní ako štandard) a 1 miestnosť pre 
kardiotokografie (CTG) so 4 lehátkami  

Predpokladaný počet priestorov 7   

Súčasťou ambulancií tohto klastra je aj mamologická /senologická ambulancia, ktorá bude 
využívaná spoločne gynekológom a chirurgom.  Gravidné ženy, resp. ženy v perinatálnom období 
môžu byť oddelené od pacientiek s gynekologickým problémom napr. bilaterálnym usporiadaním 
ambulancií (3 pre gynekológiu a 3 pre perinatálnu starostlivosť + 2 na kardiotokografiu). 

Klaster je pevne previazaný na lôžkovú časť gynekológie, ktorá bude situovaná v „chirurgickej“ 
lôžkovej časti nemocnice, časťou žena-matka-dieťa, pôrodnými sálami a s diagnostickými 
súčasťami nemocnice. 

Klaster hematologicko – transfuziologický 

Klinika hematológie a transuziológie má Národné centrum hemostázy a trombózy, ktoré je podľa 
Koncepcie odboru hematológia a transfúziológia (Vestník MZ SR z r.2006, Osobitné vyd.) centrom 
pre komplexnú diagnostiku a liečbu vrodených a získaných krvácavých a trombogénnych porúch 
hemostázy v rámci celej SR a podľa uvedeného predpisu spravuje Národný register trombofilných 
stavov SR (dekréty MZ SR o zriadení – v r.1995 a potvrdené v r.2011), na ktoré bude klaster 
prepojený. Pracovisko je tiež zaradené MZ SR v 11/2017 do zoznamu pracovísk pre zriedkavé 
choroby v SR ako pracovisko so zameraním na zriedkavé krvácavé a trombogénne poruchy 
hemostázy.V spolupráci s Chirurgickou klinikou a transplantačným centrom JLF UK a UNM ako 
prvá v SR v r.2006 celulárnu liečbu u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou s využitím 
autológnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek, čo indikuje k postupnému rozširovaniu 
tejto spolupráce. Pracovisko vykonáva široké spektrum diagnostických laboratórnych analýz, ktoré 
budú popísané v súvislosti s centrálnym laboratórnym traktom. 

Tabuľka 30 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster hematologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 15 283 Zahŕňa odbornosti: hematológia a 
transfuziológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 318   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých 
od pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 57   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

9 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 
20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 2   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 5 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 
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Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 2 Biologická liečba 
Chemoterapia 

Predpokladaný počet priestorov 8   

Miestnosť pre biologickú liečbu bude využívaná pre všetkých pacientov s indikovanou biologickou 
liečbou (napr. aj pri gastroenterológii, imunológii atď.) Z pohľadu centralizácie je lepšie ju situovať 
do časti parenterálnej terapie. Predstavuje priestor pre cca 10 pacientov s polohovateľnými lôžkami 
a kreslami pre dostatočné pohodlie pri liečbe. To umožní, že prípravovňa liekov môže byť spoločná 
aj pre ostatných pacientov liečených v rámci parenterálnej liečby.  

Miestnosť pre aplikáciu chemoterapie pri hematoonkologických ochoreniach môže byť 1 zdieľaná 
v rámci centra parenterálnej liečby (t.j. aj pre ostatných onkologických pacientov). Predstavuje 
priestor pre cca 15 pacientov s polohovateľnými lôžkami a kreslami pre dostatočné pohodlie pri 
liečbe. To umožní, že prípravovňa liekov môže byť spoločná aj pre ostatných pacientov liečených 
v rámci parenterálnej liečby. 

Klaster chirurgický 

Klaster pokrýva široké spektrum chirugických odborností, v rámci ktorých sú pacienti indikovaní 
na operačný zákrok, ale aj následne monitorovaní a kontrolovaní. Klaster bude úzko prepojený 
s ďalšími pracoviskami ambulantnej i lôžkovej časti nemocnice. 

Tabuľka 31 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster chirurgický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 101 591 Zahŕňa odbornosti: chirurgia, cievna chirurgia, 
plastická chirurgia, hrudníková chirurgia, 
onkológia v chirurgii, neurochirurgia, ortopédia, 
úrazová chirurgia, angiológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 2 116   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých 
od pondelka do piatku 

90 % Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 381   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

57 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 3   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 19 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. V rámci ambulancií sú 
započítané aj priestory na preväzy a zákrokové 
miestnosti 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 2 Sadrovňa 
USG - zdieľaná 

Predpokladaný počet priestorov 22   

V rámci optimalizácie procesu predpokladáme že cca 40% návštev ambulancie úrazovej chirurgie 
bude riešených na urgentnom príjme a samotná úrazová ambulancia bude vykonávať prevažne 
kontrolné vyšetrenia, čo zníži počet pacientov cca o 20 000/rok a počet ambulancií o 3. V rámci 
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úrazovej chirurgie predstavujú určité percento aj detskí pacienti, tzn. že 1 ambulancia bude 
presunutá do pediatrickej časti. Celkovo tak môžeme počítať s počtom priestorov 18.  

Plastická chirurgia bude vzhľadom k charakteru oddelená od ostatných chirurgických častí, min 
jedným samostatným priestorom čakárne. 

Klaster imunologicko-alergologický 

V súvislosti s nárastom imunologicky podmienených ochorení a alergických ochorení v dospelom 
veku uvažujeme aj so zriadením špecializovaného imunologicko-alergologického klastra. Tu budú 
okrem iného riešené aj viaceré imunodeficity, ktoré vyžadujú dlhodobý monitoring. Táto časť bude 
prepojená aj s detským imuno-alergologickým klastrom, nakoľko monitorovanie niektorých, najmä 
vrodených imunodeficitov je časovo náročné. V tejto oblasti má nemocnica už v súčasnosti zriadené 
viaceré centrá excelentnosti resp. centrá pre diagnostiku a liečbu raritných ochorení ako napr. 
Centrum pre hereditárny angioedém, Centrum pre periodické horúčky, Centrum pre vrodené 
poruchy imunity a pod. 

Klaster bude tiež prepojený s centrálnym laboratórnym traktom a vybranými lôžkovými 
oddeleniami.  

Tabuľka 32 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster imunologicko-alergologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet 
návštev 

Celkový počet návštev v rámci klastra 8 280 Zahŕňa odbornosti: klinická imunológia a 
alergológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie fungujú 48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 172   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých od 
pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 31   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

5 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 
20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 2   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 3 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 2 Miestnosť na kožné testy 
Miestnosť na alergologickú diagnostiku (napr. 
NO testovanie)  

Predpokladaný počet priestorov 6   

Klaster urologický 

Urologické ambulancie sa venujú širokému spektru ochorení močovopohlavného systému, pričom 
tieto môžu byť riešené ambulantne, v rámci jednodňovej starostlivosti a v neposledom rade aj 
hospitalizačne.  

Nevyhnutnou súčasťou klastra bude aj onkourologická diagnostika a skríning nádorových ochorení. 
Urologická klinika má podobne ako iné pracoviská už v súčasnosti veľmi dobrú spoluprácu 
s BioMedom Martin, predovšetkým v oblasti molekulovej diagnostiky a personalizovanej 
medicíny. Táto oblasť, najmä v rámci včasnej diagnostiky, bude podporovaná aj v novej nemocnici.  
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Klaster vyžaduje tiež úzku konektivitu s rádiológiou, jednodňovou chirurgiou, onkológiou a inými 
súčasťami novej nemocnice. Cystoskopie a iné endoskopické urologické vyšetrenia budú 
realizované v rámci endoskopického centra.  

Tabuľka 33 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster urologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 8 477 Zahŕňa odbornosti: urológia, onkológia v 
urológii 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 177   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých od 
pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 32   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

5 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 
20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 3   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 2 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 3 Urodynamická vyšetrovňa, USG, cystoskopie 

Predpokladaný počet priestorov 6   

Klaster neurologicko – psychiatrický  

Neurológia v existujúcej nemocnici sa venuje širokému spektru diagnóz – od bežných 
vertebroalgických syndrómov po najnáročnejšie stavy spojené s cievnymi ochoreniami mozgu 
a miechy. V tejto oblasti funguje najmä veľmi dobré prepojenie na urgentný príjem, rýchlu 
diagnostiku, rádiológiu s neurointervenciami a následnou chirugickou a intenzívnou 
starostlivosťou. To sa však netýka ambulantného klastra. Ten bude zameraný najmä na diagnostiku 
a liečbu ochorení nevyžadujúcich intenzívnu a/alebo intervenčnú starostlivosť.  

Klaster si chce zachovať a ďalej rozvíjať najmä oblasť zameranú na demyelinizačné ochorenia 
centrálneho nervového systému a neuromuskulárne ochorenia. Neurologická klinika má viac ako 
20 rokov skúsenosti s diagnostikou a liečbou uvedených ochorení. Vzhľadom k tomu, že v oblasti 
diagnostiky a liečby týchto ochorení došlo k významnému progresu, orientovala sa príprava novej 
nemocnice aj na podporu týchto oblastí a to najmä prostredníctvom obnovy zobrazovacej techniky 
so zameraním na 7T MR, ktorá je v súčasnosti najúčinnejšou metódou v diagnostike  
a monitorovaní terapie demyelinizačných ochorení mozgu a miechy. Pracovisko je už v súčasnosti 
Centrom pre autoimunitné a degeneratívne neuromuskulárne ochorenia – okrem Bratislavy jediné 
svojho druhu v SR a pracoviskom, ktoré bolo zdravotníckymi poisťovňami určené na indikáciu 
a liečbu liekmi, ovplyvňujúcimi priebeh ochorenia (interferóny, monoklónové protilátky a iné). 

Samozrejmosťou sú však aj ďalšie neurologické ochorenia, ich diagnostika a liečba. V tejto 
súvislosti je pre pracovisko dôležité mať samostatnú časť tzv. funkčnej neurodiagnostiky, ktorá 
môže byť nápomocná najmä pri ťažko diagnostikovaných ochoreniach. Veľmi dôležitý je aj tu 
posun k ambulantnej terapii, ktorá eliminuje „zbytočné“ hospitalizácie a umožní pacientovi aby sa 
liečil komfortnejšie. 
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O dôležitosti psychiatrických a psychologických intervencií nie je nutné pochybovať. Možnosť 
a schopnosť diagnostikovať poruchy duševného zdravia sa zdá v dnešnej dobe kľúčovou pre 
nastavenie liečby a starostlivosti. Nemocničná psychiatria si uvedomuje, že jej úlohou je najmä 
akútna starostlivosť a nie je nutné indikovať na hospitalizáciu pacientov, ktorí môžu zvládnuť liečbu 
v komunitnej či domácej starostlivosti s dostatočným zázemím so strany odborníkov. Zároveň si 
uvedomuje dôležitosť spolupráce s inými zariadeniami, špecializujúcimi sa napr. na odvykaciu 
liečbu, liečebne s chronickou starostlivosťou. 

Pre ambulantný psychiatrický klaster je nevyhnutné zavedenie moderných liečebných 
a diagnostických metód ako napr. stimulačné metódy a elektrokonvulzívna terapia, biofeedback, 
inovácia psychologických testov, polysomnografia a pod. Viaceré diagnostické metódy sú spoločné 
tak pre neurológiu ako aj pre psychiatra, čo umožňuje najmä zdieľané využívanie funkčnej 
neurodiagnostiky.  

Moderná diagnostika, liečba a výskum ťažkých psychických porúch, stimulačné metódy liečby, 
biofeedback sa v štátnych nemocniciach zatiaľ nezaviedli, preto je nevyhnutné tieto metódy 
podporovať aj v štátnych, najmä univerzitných nemocniciach.  Dôležitou súčasťou diagnostiky je aj 
polysomnografia, pričom polysomnografické laboratórium bude využívané okrem iných 
neurologickým i psychiatrickým pracoviskom – tak pre dospelých, ako aj pre deti, na základe 
objektívnej indikácie.  

Tabuľka 34 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster neurologicko-psychiatrický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet 
návštev 

Celkový počet návštev v rámci klastra 25 165 Zahŕňa odbornosti: neurológia, psychiatria, 
psychológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie fungujú 48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 524   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých od 
pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 94   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

14 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 2   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 7 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu (z toho 2 psychiatrické a 5 
neurologických) 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 2 Miestnosť na TMS 
Relaxačná miestnosť – napojená na miestnosť 
klinického psychológa 

Predpokladaný počet priestorov 10   

Ako už bolo uvedené, niektoré vyšetrenia sú identické v rámci neurológie i psychiatrie. Vzhľadom 
k charakteru týchto vyšetrení bude doplnením klastra samostatný neurodiagnostický celok, ktorý 
môže byť umiestnený v blízkosti klastra resp. môže naň byť funkčne prepojený. To umožní 
využívať priestory oboch súčastí rôznymi odbornosťami v závislosti od plánovaných vyšetrení. 
Psychiatrickí pacienti, najmä s ťažkými diagnózami budú plánovaní tak, aby nedochádzalo ku 
kolíziám v rámci klastra.  

Klaster oftalmologický 
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Napriek existencii súkromnej očnej kliniky v blízkosti nemocnice počet pacientov indikovaných do 
oftalmologického klastra neklesol. Postupne sa však aj v tomto odbore transformuje lôžková 
starostlivosť do ambulantnej a jednodňovej starostlivosti.  

Jednodňové operačné zákroky môžu byť realizované v rámci jednodňovej chirurgie, avšak min. 2 
z ambulancií by mali mať úplne sterilné prostredie pre aplikáciu liekov do oka. Tzn. že pacient do 
týchto ambulancií vchádza cez filter. Je preto žiaduce, aby boli tieto priestory funkčne usporiadané 
tak, aby mohli pacienti jednodňovej očnej chirurgie využívať pred a pooperačné priestory 
spoločného celku jednodňovej chirurgie a zároveň zvážiť či by bolo do tohto celku inkludovať aj 
očné ambulancie vyžadujúce sterilný priestor. Zároveň je potrebné dbať na prepojenie s ostatnými 
súčasťami oftalmologického celku vzhľadom k zdieľaniu personálu a prístrojového vybavenia na 
vyšetrenie očí. Jedna z ambulancií bude mať min. dĺžku 6 m – z dôvodu vyšetrenia zrakových 
porúch.  

Súčasťou oftalmologického klastra je aj dobudovanie a ďalší rozvoj vitreoretinálneho centra. 
Vzhľadom k stúpajúcemu počtu starších pacientov s vekom podmienenou makulárnou 
degeneráciou a diabetikov s diabetickou retinopatiou stúpa dopyt po diagnostických 
a terapeutických výkonoch u týchto skupín pacientov. Pacienti s vyššie uvedenými diagnózami sa 
koncentrujú práve v UNM. 

Tabuľka 35 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster oftalmologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet 
návštev 

Celkový počet návštev v rámci klastra 21 409 Zahŕňa odbornosti: oftalmológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie fungujú 48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 446   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých od 
pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 80   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

12 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 2   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 6 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu.  

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 3 Jednodňová chirurgia  

Predpokladaný počet priestorov 10   

Klaster pneumologicko – ftizeologický 

V odbore pneumológia a ftizeológia pracovisko UNM jednoznačne poskytuje superiórnu zdravotnú 
starostlivosť a poskytuje ju efektívnejšie. Na kliniku sú v súčasnosti pravidelne odosielaní pacienti 
z UN Bratislava aj z iných nemocníc za účelom realizácie endobronchiálnej ultrasonografie ale aj  
pri potrebe riešenia spánkových porúch dýchania, neinvazívnej ventilácie a domácej umelej pľúcnej 
ventilácie. 

Súčasťou klastra bude aj Centrum pre diagnostiku a liečbu difúznych parenchýmových pľúcnych 
chorôb, ktoré existuje už v súčasnosti, Centrum pre diagnostiku a liečbu spánkových porúch 
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dýchania (v spolupráci s polysomnografickým laboratóriom), dispenzárne pneumoftizeologické 
ambulancie, onkopneumologické ambulancia a ambulancia pre pacientov s tuberkulózou. 

Pneumologicko-ftizeologický klaster bude prepojený najmä s funkčnou diagnostikou, 
neurodiagnostickým pracoviskom vrátane polysomnografického laboratória, s rádiológiou, 
hrudníkovou chirurgiou a onkológiou.  

V rámci imunitne podmienených ochorení dýchacieho systému bude spolupracovať 
s imunologicko-alergologickým klastrom a v rámci infekčných ochorení s infektologickým 
klastrom.  

Vzhľadom k tomu, že neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky ochorení dýchacieho systému sú 
endoskopické vyšetrenia, bude disponovať priestormi aj v Endoskopickom centre.  

Tabuľka 36 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster pneumologicko-ftizeologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 10 348 Zahŕňa odbornosti: pneumológia a ftizeológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 216   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých od 
pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 39   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

6 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 2   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 3 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 2 Bronchoskopia,  
Funkčná diagnostika 

Predpokladaný počet priestorov 6   

Nakoľko v rámci klastra predpokladáme zvýšený výskyt pacientov s infekčným ochorením 
dýchacích ciest, napr. TBC, bude min. 1 ambulancia s čakárňou odizolovaná resp. prepojená 
s Infektologickým klastrom, najmä vzhľadom k charakteru konštrukčných riešení – samostatné 
toalety, samostatné čakárne a pod..  

Klaster infektologický 

Infektológia musí byť bariérovo oddelená od ostatných klastrov na zabránenie prenosu infekčných 
ochorení. Ako už bolo vyššie uvedené, časť priestorov môže byť spoločných pre pneumológiu 
a ftizeológiu a infektológiu – napr. pre pacientov s TBC. Vzhľadom k tomu, že detská infektológia 
nebola doposiaľ situovaná samostatne, plánujeme dve miestnosti – priestory pre pediatriu, ktoré 
môžu byť situované v sektore detských ambulancií, alebo v infektologickom klastri – pri správnom 
nastavení procesov nekríženia detských a dospelých pacientov. 

Pracovisko sa špecializuje na viaceré oblasti, disponuje centrom pre liečbu HIV/AIDS, centrom pre 
liečbu chronických hepatitíd, zaoberá sa ochoreniami spôsobenými parazitmi a cudzokrajnými 
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a importovanými nákazami. Dôležitosť pracoviska stúpa aj v súvislosti s počtom/nárastom 
pacientov s vysoko infekčnými a rezistentnými infekciami. 

Tabuľka 37 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster infektologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 5 908 Zahŕňa odbornosti: infektológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 123   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých 
od pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 22   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

3 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 2   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 2 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 2 V časti pre deti a dorast 

Predpokladaný počet priestorov 5   

Klaster onkologický 

Onkologický klaster bude situovaný v blízkosti radiačnej terapie a na druhej strane 
chemoterapeutickej aplikácie (spoločná aj pre ostatné odbory – celkovo 15 lôžok). Nakoľko je 
starostlivosť o onkologického pacienta komplexná a vyžaduje prístup viacerých zúčastnených strán, 
môžu byť ambulancie onkológie so špecifickým zameraním ako napr. nutričný poradca využívané 
ako zdieľané aj pre iné odbornosti. Podobne to platí aj naopak, iné klastre a ambulancie, môžu byť 
využívané v rámci onkologického klastra. Jedna z ambulancií bude situovaná v rámci sektora 
detských ambulancií – ako detská onkologická ambulancia.  

Tabuľka 38 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster onkologický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet 
návštev 

Celkový počet návštev v rámci klastra 41 831 Zahŕňa odbornosti: onkológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie fungujú 48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 871   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých od 
pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 157   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

24 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 2   
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Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 12 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. Do ambulancií sa 
započítavajú okrem onkologických ambulancií 
aj tieto ambulancie: 

- Nutričný poradca  
- Sociálny pracovník 
- Klinický psychológ 
- AI analytika 
- Hypertermia 
- Holistická terapia 

Tieto ambulancie/priestory môžu byť využívané 
aj pre iné odbornosti.  

 
Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 1  Chemoterapia 

Predpokladaný počet priestorov 14   

SEKTOR 2 – vertikálne prepojený so SEKTOROM 1 – Ambulantnou časťou pre dospelých 

V rámci pediatrického klastra bude vytvorená samostatná recepcia/registrácia pre detských 
pacientov, spolu s odberovou miestnosťou napojenou na centrály laboratórny trakt. Klaster detským 
ambulancií bude dizajnovo a vizuálne upravený pre komfort detských pacientov a ich rodičov. 
Okrem štandardných pediatrických ambulancií bude klaster disponovať viacerými špecifickými 
ambulanciami. 

Klaster pediatrický  

Tabuľka 39 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre klaster pediatrický 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy  Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 61 502 Zahŕňa odbornosti: pediatria 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 1 281   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých 
od pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 231   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

35 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 2   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 18 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 

Pracovisko sestry/lekára 9 Napočítané ako spoločné pracoviská v rámci 
pediatrických odborností 

Počet ďalších miestností/ambulancií 9 1 spoločná miestnosť pre kožné testy 
1 miestnosť pre peritoneálnu dialýzu 
1 relaxačná miestnosť 
 
6 miestností kalkulovaných v rámci rozvoja – 
zvyšovanie počtu ochorení u detí a pokles 
ambulantných pediatrických lekárov  

Predpokladaný počet priestorov 36   
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Ku kalkulovaným priestorom je nutné pripočítať ešte 4 ambulancie, ktoré boli napočítané z dát 
ambulancií vyšetrujúcich v súčasnosti dospelých i detských pacientov. Celkový počet priestorov tak 
bude 40.  

Tabuľka 40 Rozpis ambulancií v rámci pediatrického klastra 

Odbornosť/ambulancia Počet Poznámka 

Detská príjmová ambulancia 1 Sestra bude priamo v ambulancii 

Ambulancia predanesteziologických vyšetrení (KAIM) 1 + pediatrická algeziológia – riešené v rámci jednej 
ambulancie 

Detská imunologická ambulancia I 1 
 

Detská imunologická ambulancia II 1   

Detská alergologická ambulancia I 1 
 

Tieto 4  ambulancie budú mať 1 miestnosť pre sestry a 1 spoločnú miestnosť pre kožné testy 

Ambulancia detskej reumatológie a detskej osteológie 1 Ako ambulancia pre osteodenzitometrii  
Detská pneumologická ambulancia I 1 ideálne s osobitým režimom - pre virulentné nákazy - 

osobitný vstup, mohla by byť blízko infektologickej 
ambulancie, ktorá má mať tiež osobitý vstup  

Ambulancia detskej infektológie 1 ideálne s osobitým režimom - pre virulentné nákazy - 
osobitný vstup, mohla by byť blízko pneumologickej 
ambulancie, ktorá má mať tiež osobitý vstup 

Počítaná v rámci infektológie (viď vyššie) 
Detská pneumologická ambulancia II 

  

1 
 

Pneumologické ambulancie a ambulancia pre cystické fibrózy budú mať 1 miestnosť pre sestry a 1 laboratórium pre 
monitorovanie kinematiky cílií 

Ambulancia pre cystické fibrózy 1 S osobitným priestorom s laminárnym prúdením vzduchu, 
deti majú oslabenú imunitu a sú nositeľmi rôznych 
bakteriálnych infekcií 

Počítaná v rámci infektológie (viď vyššie) 
Detská kardiologická ambulancia I 1 

 

Ambulancia športovej medicíny detí 1 
 

Kardiologická ambulancia a ambulancia športovej medicíny bude mať 1 miestnosť pre sestry 
Detská neurologická ambulancia    1 

 

Detská psychiatrická ambulancia    1 Vytvorenie nadregionálnych centier duševného zdravia 
v detstve pre psychotické a afektívne poruchy, pre poruchy 
autistického spektra, pre poruchy príjmu potravy – 
v súlade s reformou v psychiatrii 

Detská psychologická ambulancia  

(+ relaxačná miestnosť) 

  1 S prechodom do relaxačnej miestnosti  

Neurologické a psychologická ambulancia budú mať 1 miestnosť pre sestry 
Ambulancia detskej gastroenterológie, hepatológie a 
poruchy výživy I 

1 
 

Ambulancia detskej gastroenterológie, hepatológie a 
poruchy výživy II 

1 
 

Ambulancia detskej ultrasonografie 1 
 

Detská gastroenterológia a USG budú mať jeden spoločný priestor pre sestru 

Ambulancia detskej endokrinológie 1 
 

Ambulancia detskej diabetológie 1 
 

Ambulancia pre zavádzanie inzulínových púmp a 
edukácie diabetikov 

1 
 



Strana 97 z 235 

 

Ambulancia vrodených porúch metabolizmu 1 
 

Endokrinológia, diabetológia a vrodené poruchy metabolizmu budú mať jedno spoločné pracovisko pre sestry 

Detská nefrologická ambulancia  1 Prepojená na + miestnosť peritoneálnu dialýzu 

Detská urologická ambulancia 1  

Nefrológia a urológia budú mať jeden priestor pre sestry 

Detská hematologická ambulancia 1 
 

Detská onkologická ambulancia 1 Počítaná v rámci onkologického klastra – situovaná 
v detskej časti 

Detská dermatologická ambulancia 1 
 

Hematológia, onkológia a dermatológia budú mať 1 priestor pre sestry 

Detská ORL ambulancia 1 
 

Detská oftalmologická ambulancia 1  

Oftalmológia a ORL môžu mať jeden priestor pre sestry 

Detská ortopedická ambulancia 1 
 

Detská chirurgická ambulancia 1  

 
Detská úrazová ambulancia 1 Počítaná v rámci chirurgického klastra ale situovaná 

v pediatrickej časti 
Chirurgia bude mať 1 spoločný priestor pre sestry 

Detská gynekologická ambulancia 1 Bude riešená v rámci Gynekológie v rámci osobitného 
pracovného času 

Ambulancia detskej rehabilitácie 1 Bude situovaná na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení 

SEKTOR 3 – ZUBNÉ LEKÁRSTVO – vertikálne spojené s ambulantnými časťami pre 
dospelých a ambulantnou časťou pre deti a dorast   

Sektor zubného lekárstva je špeciálnou súčasťou novej nemocnice, predovšetkým vzhľadom na 
veľkú spádovú oblasť SR (cca 1 700 000 pacientov) a prepojenie na štúdium zubného lekárstva. 
V rámci zubného lekárstva sú riešené aj komplikované zákroky najmä u detí s mentálnym 
postihnutím, ktoré nespolupracujú, interdisciplinárne operačné zákroky, ktoré budú realizované 
v centrálnom operačnom trakte či inovatívne postupy ako napr. terapia studenou plazmou či 
implantácia kmeňových buniek.  

Tabuľka 41 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre sektor zubného lekárstva 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy 
 

Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 15 992 Zahŕňa odbornosti: stomatológia 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 333   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých 
od pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 60   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

9 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 
20%  

Priemerný počet návštev v 
ambulancii/hodinu 

2   
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Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 5 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu vrátane výkonov v lokálnej 
anestézii 

Pracovisko sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 

Počet ďalších miestností/ambulancií 2 Ďalšie zákrokové miestnosti – jeden pre 
lokálnu a jeden pre celkovú anestéziu 

Predpokladaný počet priestorov 8   

 
Ďalšie miestnosti, ktoré môžu byť využívané v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti v zubnom 
lekárstve budú modelované v rámci priestorov využívaných na tréning zručností.  

Hlavná štruktúra: 

a) Recepcia – podobne ako v ostatných sektoroch predstavuje miesto pre komunikáciu 
s pacientom a jeho navigáciu v rámci zubno-lekárskeho traktu. Priestor tiež predstavuje 
možnosť objednania pacientov na orálnu rádiodiagnostiku, dentálnu hygienu alebo zákrok 
v lokálnej a celkovej anestézii.  
 

b) Čakárne – vzhľadom k rozhodnutiu vytvoriť komplexný zubno-lekársky sektor môžu byť 
čakárne pre pacientov spoločné pre všetky odbory zubného lekárstva: samostatná čakáreň je 
požadovaná pre pediatrických pacientov.  

 
c) Oblasť zubnolekárskeho vyšetrenia/ošetrenia – predstavujú: 
- 3 ambulancie s dvomi zubnolekárskymi súpravami 
- 1 ambulancia  so špecializáciou na temporomandibulárne kĺby a onkologické ochorenia 
- 1 ambulancia pre osteonekrózy čeluste a sánky 
- 1 ambulancia pre pediatriu 
- ďalšie  ambulancie – prevažné na klinickú prax a zvyšovanie odbornosti v  zubnom lekárstve - 

podľa odborov zubného lekárstva. 

Tabuľka 42 Rozpis požadovaných zubnolekárskych boxov pre výučbu zubného lekárstva s možnosťou realizácie liečebno-
preventívnej starostlivosti 

Orálna medicína - 
parodontológia, ochorenia 
slizníc 

Priestory pre 6 
zubnolekárskych súprav 
(ZLS) 

1 Jedna miestnosť s blokovo oddelenými súpravami  

Preventívne zubné lekárstvo + 
zubná hygiena + manažment 
zubnolekárskej praxe 

Priestory pre 6  ZLS 1 Jedna miestnosť s blokovo oddelenými súpravami  

Konzervačné zubné lekárstvo Priestory pre 6  ZLS 1 Jedna miestnosť s blokovo oddelenými súpravami  

Detské zubné lekárstvo Priestory pre 6  ZLS 1 Jedna miestnosť s blokovo oddelenými súpravami  

Protetika zubného lekárstva Priestory pre 6 ZLS 1 Jedna miestnosť s blokovo oddelenými súpravami  

Čeľustná ortopédia Priestory pre 6 ZLS 1 Jedna miestnosť s blokovo oddelenými súpravami  

Bloková výučba Priestory pre 12 ZLS 1 Jedna miestnosť s blokovo oddelenými súpravami  

Klinická propedeutika Priestory pre 12 ZLS (9 ZLS 
+ 3 dvojkreslá) 

1 Jedna miestnosť s blokovo oddelenými súpravami  

Všetky zubnolekárske súpravy je možné moderne usporiadať do boxového systému, avšak musí sa 
počítať s monitorovaním práce študenta, t.j. každá zubnolekárska súprava bude mať k dispozícii 
monitor – kde bude mať zobrazený RTG alebo CT a kameru, ktorá bude monitorovať prácu 
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študenta.  Počty a usporiadanie zubnolekárskych súprav sa budú meniť v závislosti od príslušnej 
európskej legislatívy. 

Každá z oblastí musí mať k dispozícii dostatočné skladové priestory čo môžeme riešiť ako príručný 
sklad v boxe so zubnolekárskou súpravou a centrálnym väčším skladom na sterilné a nesterilné 
nástroje a ako sklad inštrumentária. 

d) rádiodiagnostika – intraorálny RTG, panoramtický RTG, CBCT – zariadenie umožňuje snímať 
3D obraz zubov, úst, čeľuste... 
 

e) zákrokové sály -  min. 2 zákrokové sály na sterilné výkony v lokálnej anestézie, s vstupným 
filtrom resp. prezliekacím priestorom pre pacientov – budú situované v trakte jednodňovej 
chirurgie 

 
f) zubnolekárske laboratóriá 

Sadrovňa – miestnosť pre 6 laboratórnych stolov - špeciálna miestnosť s odkalovačmi pod drezmi,  
s plochou na brúsky, leštičky, pieskovače, orezávače a pod.. 

Zubná technika + Zubnotechnické materiály a technológie – konkrétne: 

• 1 miestnosť so 4 zubnotechnickými stolmi 
• 1 miestnosť pre intraorálny skener a plánovanie výstupov z intraorálneho skeneru pre zubnú 

techniku 
• 1 miestnosť so zubnotechnickým stolom pre keramiku a jedným zubnotechnickým 

laboratórnym stolom pre keramiku 
• 1 miestnosť – skener, frézovací prístroj, tlačiareň 
• 1 miestnosť pre zubnotechnické prístroje - vypaľovania pec na kovy, vypaľovacia pec na 

keramiku, odlievací prístroj, prístroj na komprimovanú keramiku, prístroj na elastickú živicu 
• 1 miestnosť pre 3D tlač 
• 1 miestnosť – sklad materiálov (zubov, drôtikov, živíc, keramiky...) 

 
g) Komplementárne priestory: 
- príjem a výdaj materiálov pre študentov/na čipové karty 
- čistiaca miestnosť pre ultrazvukové čističky vrtáčikov a inštrumentov, nástrojov, vrtáčikov, 

fréz, prístroje na olejovanie násadcov, kolienok a mikromotorov, autoklávovanie –bude 
situované v rámci centrálnej sterilizácie, príručné čistenie nie je v súlade s aktuálnymi 
medzinárodnými štandardami 
 

h) Špeciálne priestory - predstavujú priestory zubnej propedeutiky – jedna miestnosť – 13 
zubnotechnických laboratórnych stolov so simulátormi 
 

i) Priestory pre personál  

Spoločná miestnosť lekárov a sestier – ako denná miestnosť 
Spoločná miestnosť pre pracovníkov zubnej techniky 

Vzhľadom k tomu, že zubnolekársky trakt bude plánovaný ako samostatný sektor, je možné do tohto 
priestoru situovať aj pracovňu prednostu a primára so spoločným sekretariátom a jednou 



Strana 100 z 235 

 

miestnosťou pre LPS so zubnolekárskou súpravou, pracovne pre lekárov – 2 miestnosti po 4 
pracovné  miesta a pracovňu doktorandov – 1 miestnosť pre 4 doktorandov. 

j) Zázemie – v zmysle platnej legislatívy 

Všetky priestory ambulancií, v každom sektore musia mať priestory pre technické zabezpečenie 
vyšetrení (spoločné skladové priestory pre technológie, spotrebný materiál), a zázemie pre personál 
a pacientov (v zmysle platnej legislatívy). 

V každom z troch sektorov bude min. jedna „edukačná miestnosti pre pacientov“. Stretnutia 
s pacientami zvyšujú nielen kvalitu poskytovaných služieb, ale pri správnom nastavení šetria 
aj zdroje a čas zdravotníckeho personálu. Miesto individuálneho poradenstva môže lekár 
resp. sestra príslušnej odbornosti naplánovať stretnutie max. 10 pacientov, ktorým sa vo 
vopred určenom časovom intervale bude venovať skupinovo – t.j. vysvetlí ich ochorenie ako 
také, popíše a vysvetlí rizikové faktory, metódy liečby a na záver s pacientami konzultuje ich 
problémy. Zároveň si môže overiť či pacienti dodržiavajú ordinované postupy. Takéto formy 
stretnutí zlepšujú kvalitu interakcie medzi lekármi a pacientami.  

SEKTOR 4 - Funkčná diagnostika 

Optimalizácia procesov súvisí aj so zdieľaním konkrétnych diagnostických modalít. Jednou 
z oblastí, ktorú plánujeme ako kompaktný celok je funkčná diagnostika respiračného systému, 
kardiovaskulárneho systému a športová medicína. Funkčná diagnostika bude zostavená 
z priestorov: 

1) spirometrie, ergospirometrie a bronchoprovokačných testov (využiteľnosť najmä 
v pneumológii, imunológii a alergológii, internej medicíne) 

- jedna miestnosť pre spirometriu a bronchoprovokačné testy (+ prípravovňa 
bronchoprovokačných látok) 

- jedna miestnosť na ergospirometriu 
- jedna miestnosť na vyšetrenie exhalovaného vzduchu 
- jedna miestnosť na metódu nútených oscilácií (na posúdenie mechanických vlastností pľúc 

u pacientov s limitovanou spoluprácou - napr. pacienti po thorakochirurgických výkonoch, 
ktorí nemôžu realizovať úsilné dychové manévre. 

 
Napriek tomu že spirometria patrí k zlatým štandardom vyšetrenia dýchacieho systému, 
ergospirometria sa vykonáva len na jednom pľúcnom pracovisku v rámci SR. V novej nemocnici je 
nevyhnutné zaviesť aj túto metódu  nakoľko vyšetrenie významne rozširuje možnosti diferenciálnej 
diagnostiky námahovej dýchavice a spresňuje posudzovanie komplexnej zdatnosti 
kardiorespiračného systému napr. pri posudzovaní rizík resekčných výkonov na pľúcach. Potreba 
praktického využívania tejto metodiky je nevyhnutná aj pre úzke prepojenie pneumológie 
a ftizeológie s hrudníkovou chirurgiou. 
 
 Okrem metodiky nútených oscilácií, vykonáva Klinika pneumológie a ftizeológie ako jediné 
pracovisko v celom regióne stredného Slovenska vyšetrenie sily inspiračnej svalovej pumpy, 
pričom táto metóda je esenciálna pri posudzovaní neuromuskulárnej zložky respirácie. Aktuálne je 
táto metóda realizovaná zastaranou technikou, avšak spektrum pacientov pracoviska a úzka 
spolupráca s Neurologickou klinikou sú dôvodom pre potrebu realizácie v novej nemocnici 

 
2) hodnotenia kardiovaskulárnej záťaže (využiteľnosť najmä v  internej medicíne,) 
- jedna miestnosť pre ergometriu 
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- ECHO  v rámci stresovej záťaže  
- jedna miestnosť na In-body a metabolické testovanie 
- jedna miestnosť na testovanie autonómneho nervového systému. 

Tieto dva komponenty funkčnej diagnostiky budú spoločné, aj vzhľadom k povahe a častému 
kombinovaniu týchto typov vyšetrení. Budú mať spoločnú pracovňu sestier, čakáreň a priestory 
týkajúce sa zázemia. Optimálne umiestnenie funkčnej diagnostiky je  medzi klastrom vnútorného 
lekárstva a klastrom pneumologicko-ftizeologickým.  

Takmer identická funkčná diagnostika bude aj v rámci pediatrického klastra. 

SEKTOR 5 - Funkčná neurodiagnostika 

Špeciálna časť ambulantného traktu, ktorá bude využívaná na diagnostiku funkčných porúch 
centrálneho nervového systému zahŕňa: 

- dve miestnosti pre elektroencefalografiu (EEG) (vzhľadom k tomu že priestory pre 
polysomnografiu, ktoré budú využívané najmä v nočných hodinách budú mať k dispozícii aj 
EEG na celonočný monitoring, môže byť toto EEG využité aj v rámci denného monitoringu), 

- Q-EEG (mapovanie mozgu), 
- elektromyografia,  
- videonystagmografia, 
- evokované potenciály, 
- bio spätná väzba a neuro spätná väzba, 
- transkraniálna magnetická stimulácia. 

Neurodiagnostika môže byť využívaná dospelými i detskými pacientami na základe vymedzeného 
pracovného času v rámci ordinačných hodín.   

Súčasťou neurodiagnostiky je aj polysomnografické vyšetrenie, ktoré však môže byť okrem 
neurológie a psychiatrie využité najmä v pneumológii a ftizeológii. Potreba rozšírenia komplexnej 
starostlivosti o pacientov so spánkovými poruchami dýchania vyplýva z narastajúcej spoločenskej 
potreby (nárast výskytu so zmenou životného štýlu) ako aj z forenzných súvislostí (legislatíva 
upravujúca predpoklady pre získanie vodičského oprávnenie). Aktuálny čas čakania na vyšetrenie 
je cca 1 rok. Pri iných diagnózach sa štandardne na polysomnografické vyšetrenie čaká min. 6 
mesiacov, v niektorých prípadoch aj viac. Dopyt po tomto type vyšetrenia sa stupňuje a to nielen 
u dospelých pacientov ale aj u detí. V novej nemocnici požadujeme komplexné spánkové centrum, 
ktoré by malo časť pre dospelých (6 boxov) a časť pre deti (4 boxov).  

Časť pre dospelých vyžaduje 6 samostatných spacích kójí s jedným dispečingom pre min. 2 
zamestnancov – 1 sestra a 1 biomedicínsky inžinier. Detská časť polysomnografického laboratória 
vyžaduje 4 kóje s možnosťou prístelky pre rodiča (najmä pre mladšie deti), dispečing pre min. 1 
sestru a 1 biomedicínskeho inžiniera.  

Vzhľadom k priestorovým a dispozičným možnostiam bolo možné umiestniť tieto dve časti aj 
separátne, avšak je potrebné počítať s tým, že budú využívané min. 3 odbornosťami – pneumológia 
(spánkové poruchy dýchania), neurológia (poruchy spánku a bdenia, epilepsia etc.) a psychiatria 
(poruchy spánku a bdenia, živé sny a iné). Je potrebné si tiež uvedomiť, že táto časť je špeciálnou 
súčasťou diagnostiky – t.j. prebieha buď v noci, alebo ako 24 hodinová diagnostika najmä pri 
neurologických a psychiatrických poruchách.  
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Pacient, ktorý prichádza na celonočné vyšetrenie nemusí byť hospitalizovaný, nakoľko však trávi 
v nemocnici min. 12 hodín, musí mať k dispozícii priestor na prezlečenie, hygienu, jedlo. To 
vyžaduje najmenej 1 kúpeľňu  a jednu malú miestnosť na občerstvenie. Veci môže mať pacient 
uskladnené aj v monitorovacom boxe. Tieto dva komponenty vyžadujú relatívne tiché prostredie, 
s minimom externých rušivých podnetov, preto sa v tejto časti zameriame obzvlášť na odhlučnenie 
priestorov.  

Priestory pre zamestnancov môžu byť spoločné. Plánujeme min. 1 miestnosť pre biomedicínskych 
inžinierov, ktorí budú analyzovať záznamy v priebehu dňa. 
 
SEKTOR 6 - Jednodňová chirurgia a endoskopické centrum 

Jednodňová chirurgia je zadefinovaná tým, že pacientovi je realizovaný zákrok v centrálnej 
anestézii, avšak je prijatý a prepustený v ten istý deň nakoľko zákrok vyžaduje len krátkodobé 
zotavenie a observáciu pacienta.  

Vstupy pacientov: 

1. ambulantní pacienti, 
2. hospitalizovaní pacienti (nekrížiť s ambulantnými pacientmi) – napr. plánovaní na 

elektrokonvulznú terapiu, 
3. urgentný príjem, ktorý môže vyžadovať použitie endoskopickej sály. 

Napriek tomu, že počet jednodňových chirurgických zákrokov v roku 2018 poklesol oproti 
predchádzajúcim dvom rokom, predpokladáme postupné zvyšovanie počtu jednodňových 
chirurgických zákrokov a to v rámci všetkých z uvedených odborností. 

Tabuľka 43 Predpokladaný nárast počtu zákrokov jednodňovej chirurgie do roku 2035 

Rok 2016 2017 2018 2035 
Počet zákrokov  9 250 9 792 8 961 17 684 

Predpokladáme, že po vybudovaní nemocnice a nastavení procesov optimalizácie pracovných 
postupov aj v súvislosti s redukciou počtu hospitalizácií, demografickým vývojom a dopytom po 
kvalite zdravotnej starostlivosti stúpne celkový počet zákrokov jednodňovej chirurgie a endoskopií 
takmer dvojnásobne.  

Základné časti jednodňovej chirurgie sú: 

a) Recepcia – priestor pre príjem a umiestnenie pacienta do čakárne resp. do prípravnej miestnosti, 
kde čaká na výkon/zákrok, oddelené vstupy a priestory pre detských a dospelých pacientov 
(ideálne vstupy z opačných strán a recepčný pult v strede), priestor prípravnej miestnosti 
a čakární je prispôsobený aj pre pacientov na lôžku resp. vozíku.  
 

b) Konzultačné miestnosti – min. 1 pre každý časť, konzultačná ambulancia, ich priestor môže 
byť využitý aj na informovanie členov rodiny (v rámci zabezpečenia súkromia). 
 

c) Čakáreň pre rodinu – priestor pre sprevádzajúce osoby –jeden spoločný. 
 

d) Predoperačný a pooperačný priestor – priestor na prípravu pacienta a následne jeho 
„odspanie“. Je možné riešiť ako kóje, boxy zabezpečujúce súkromie pacientov. Oddelenie 
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boxov môže byť napr. pomocou zasúvacích panelov. Každý box bude mať pripojenie na 
centrálny monitorovací systém a mať k dispozícii rampu pre prípadné podávanie pred alebo 
pozákrokovej intravenóznej liečby. Pacient bude mať v boxe dostatok súkromia na prezlečenie 
a uzamykaciu skrinku resp. skrinku na čip/kód, kde si odloží oblečenie a osobné veci.  

Plánujeme dvojstupňovú pred a pooperačnú starostlivosť – t.j. prvé 2 hodiny intenzívnejší dohľad 
na lôžku, následne je pacient v čakacej zóne (napr. v kresle). Po výkone v lokálnej anestézii môže 
ísť pacient priamo do pooperačnej miestnosti nižšieho stupňa. Pooperačná miestnosť bude pod 
priamym dohľadom ošetrovacieho personálu napr. prostredníctvom centrálnej monitorovacej 
jednotky. Odporúčaný počet zotavovní je 2:1 na zákrokovú miestnosť. 

Zázemie pre pacientov – pacient po zákroku môže mať potrebu vykonania osobnej hygieny, t.j. je 
potrebné aby v blízkosti pred a pooperačných miestností boli toalety a kúpeľňa.   

Tento priestor bude spoločný s Endoskopickým centrom. Celkový počet lôžok v pred a pooperačnej 
miestnosti 1 fázy pre jednodňovú chirurgiu a endoskopické centrum bude 20, pre 2 fázu 10 kresiel 
alebo polohovateľných lehátok. 

e) Priestory pre materiálno-technické vybavenie (napr. mobilný RTG, USG, sklad sterilného 
a nesterilného materiálu etc.) – dostatočne veľké. Spoločné umiestnenie jednodňovej chirurgie 
a endoskopie umožní zdieľať aj tieto priestory. 
 

f) Prípravňa liekov – najmä predoperačnej prípravy a anestetík vrátane skladu infúznych 
roztokov. 

g) Priestory pre personál – spoločné s endoskopickým centrom. 

Operačný trakt jednodňovej chirurgie – predstavuje vyhradený  priestor pre vykonanie 
jednoduchých diagnostických a/alebo terapeutických operačných výkonov v lokálnej alebo 
celkovej (totálnej intravenóznej) anestézii. Tento trakt bude využívaný predovšetkým týmito 
odbormi:  

- očné lekárstvo – viď časť klaster oftalmologický, 
- zubné lekárstvo – viď zubnolekárska časť, 
- otorinolaryngológia,  
- urológia,  
- gynekológia,  
- psychiatria,  
- chirurgia (v rámci viacerých špecializácií). 

Ostatné požiadavky na jednodňovú chirurgiu a endoskopické centrum: 

• uniformné, univerzálne priestory, pre všetky typy pacientov, 
• zadefinovanie priestorov podľa tried čistoty, 
• zabezpečenie prívodu medicinálnych plynov a vzduchu do zákrokových miestností a k lôžkam 

recovery, 
• tienenie miestností pre prípadné použitie RTG, 
• integrovaný videokonferenčný systém s telemostom. 
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Tabuľka 44 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre jednodňovú chirurgiu 

Hlavné premenné Výpočet 
požadovanej plochy 
 

Poznámka 

Predpokladaný maximálny počet zákrokov 
jednodňovej chirurgie 

17 684 Všetky odbornosti 

Predpokladaný priemerný denný počet zákrokov na 
jednu operačnú sálu 

8,0 
 

Predpokladané ročný počet operačných dní 2 000 Vzhľadom na počet operácii pripadajúcich na deň 
(ráta sa s 250 pracovnými dňami). 

Predpokladaný počet operačných sál pri 100% 
využití 

8,8 Pri 100% využití. 

Predpokladané využitie   85% Všeobecne sa predpokladá 75-85% . 

Predpokladaný počet sál pre jednodňovú chirurgiu  10 V tomto počte sú započítané aj 3 operačné sály pre 
oftalmológiu a 2 x sála pre maxilofacilárnu 
chirurgiu vypočítané v rámci ambulantných 
klastrov. 

 

Obrázok 13 Počty jednodňových chirurgických zákrokov v rokoch 2016 – 2018 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
ortopédia
urológia

úrazová chirurgia
otorinolaryngológia

oftalmológia
plastická chirurgia
gastroenterológia

maxilofaciálna chirurgia
stomatológia

2018 2017 2016



Strana 105 z 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 14 Percentuálne zastúpenie odborností v jednodňovej chirurgii ( 1 - gynekológia a pôrodníctvo, 2 – chirurgia, 3 – 
ortopédia, 4 – urológia, 5 – úrazová chirurgia, 6 – ORL, 7 – oftalmológia, 8 – plastická chirurgia, 9 – gastroenterológia, 10 + 11 
maxilofacilárna chirurgia a stomatológia 

Endoskopické centrum (pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov) predstavuje 
vyhradený priestor pre endoskopické výkony (diagnostické a/alebo terapeutické) bez alebo 
s anestéziou, vrátane endoskopických výkonov spojených s minimálne invazívnymi chirurgickými 
postupmi. Súčasťou bude aj priestor pre vysoko špecializované a invazívne postupy, ktoré si môžu 
vyžadovať zariadenia podobné operačnej sále.  

Základné endoskopické postupy, podľa ktorých budú klasifikované endoskopické sály budú: 
bronchoskopie, gastrofibroskopie, kolonoskopie, ERCP, EBUS, cystoskopie, hysteroskopie, detské 
endoskopie dýchacieho a tráviaceho traktu, iné (napr. ORL).  

Okrem štandardných endoskopických výkonov budú v Endoskopickom centre realizované napr. aj: 

- kryobiopsie pľúc – recentne zavedená a celosvetovo prudko sa rozvíjajúca metódu odberov 
vzoriek tkaniva na histopatologické vyšetrenie s mnohými prednosťami v porovnaní 
s konvenčnými odberovými metodikami. 
 

- endobronchiálna ultrasonografia - významné rozšírenie existujúcich možností vizualizácie 
bronchiálnych, lymfonodálnych a parenchýmových patologických procesov s možnosťou 
priamej vizuálnej kontroly odberu bioptickej vzorky z lymfatických uzlín a nádorov v okolí 
bronchiálneho stromu. Zavadenie radiálnej ultrasonografie zlepší diagnostickú výťažnosť pri 
periférnych pľúcnych nádoroch. UNM je už v súčasnosti jediné pracovisko v regióne, ktoré touto 
metodikou disponuje. Táto metodika je nevyhnutnou súčasťou predoperačného stagingu 
karcinómu pľúc a diagnostiky mediastinálnych tumorov. Na Slovensku sú t.č. ešte štyri ďalšie 
pracoviská, ktoré ju používajú. Radiálna endobronchiálna ultrasonografia  t.č. v SR nie je 
dostupná. 
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- elektromagnetická navigácia pľúcnych biopsií - významné rozšírenie existujúcich možností 
navigácie odberu cielených vzoriek tkaniva z ložiskových pľúcnych lézií. Aj keď nie je 
v súčasnosti v rámci SR táto metodika dostupná, nová nemocnica má výborné predpoklady pre 
jej zavedenie vzhľadom na skúsenosti s používaním iných endobronchiálnych výkonov.  

 
- komplexná diagnostika a liečba ochorení GITu - okrem rutinnej diagnostiky a liečby 

gastroenterologická klinika disponujem expertmi v rôznych oblastiach, vrátane oblasti 
invazívnej endoskopie. Vybudovaním nového komplexného centra GIT diagnostiky a terapie 
v novej nemocnici sa kvalitatívne zlepší starostlivosť o pacienta a to nadregionálne. Už 
v súčasnosti disponuje pracovisko niektorými skúsenosťami, napr. realizuje POEM ako jediné 
pracovisko na Slovensku, má špeciálne diagnostické oblasti ako napr. manometria pažeráka, 
diagnostika eozinofilnej gastritídy a zameriava sa tiež na kompletný preventívny a diagnostický 
onkologický program. V tejto súvislosti je už teraz možné identifikovať gastroenterologickú 
kliniku ako centrum pre diagnostiku a liečbu neuroendokrinných tumorov GITu. V súčasnosti 
žiadne pracovisko na Slovensku neposkytuje  takú komplexnú paletu diagnostických 
a terapeutických výkonov. Výhodou je aj komplexné zázemie v podobe pankreatobiliárnej, 
hrudnej a brušnej chirurgie, ako aj expertnej patológie, ako aj viaceré technológie, ktoré má ako 
jediné pracovisko v SR (pažerákovú manometriu a endorektálnu manometriu); 
 

- komplexná diagnostika, liečba a výskum/vývoj v oblasti hepato-pankreato-biliárnych ochorení – 
nová nemocnica všetky podmienky pre vznik takéhoto pracoviska. Za základ považujeme najmä 
fungujúcu pankreatobiliárnu chirurgiu, etablovanú endosonografickú diagnostiku a ERCP. 
V súčasnosti žiadne pracovisko na Slovensku neposkytuje  v tejto oblastí také komplexné služby 
ani nevykonáva endoskopické RFA nádorov tráviaceho traktu 

 
- komplexná diagnostika, liečbu a výskum/vývoj v neurogastroenterológii a pre poruchy motility 

tráviaceho traktu v UNM je etablovaná diagnostika neuromotilitných ochorení ako v jedinej 
nemocnici na Slovensku. Kvalitná dg. Barretovho pažeráka je t.č. možná, avšak nie je možné 
realizovať liečbu -  rádiofrekvenčnú abláciu sliznice Barrettovho pažeráka, čo nové 
endoskopické centrum umožní. 

Hlavná štruktúra endoskopického centra je identická/zdieľaná so štruktúrou jednodňovej chirurgie 
s výnimkou endoskopických sál, ktoré plánujeme nasledovne: 

- ERCP miestnosť (umiestnené ERCP RTG rameno) miestnosť so skladom akcesórii, filtrom, 
miestnosťou pre RTG laboranta. Vyžaduje dostatočne veľká miestnosť pre bezproblémový  
pohyb okolo ERCP stola. Predpokladá sa vyšší počet personálu pri výkone (RTG tím, ARO tím, 
Gastro tím až do 7-8 ľudí) – z rádiodiagnostiky bude jedna skiaskopicko-skiagrafická stena 
situovaná do endoskopického centra 

- Endosonografická / sonografická miestnosť (ev. EBUS)  a bronchoskopická miestnosť – viď 
klaster pneumologicko – ftizeologický (vypočítaná v rámci ambulantného klastra) 

- Endoskopická sála na bronchoskopie 
- Endoskopická sála na horné endoskopie -  štandardná 
- Endoskopická sála na horné endoskopie /kolonoskopie (infekčná), PEG a iné 
- Kolonoskopická sála štandardná 
- Kolonoskopická sála štandardná  
- Detské endoskopické sály – 2x (môžu byť aj v rámci sektoru pre pediatrických pacientov, ale 

v rámci efektivity využitia bude optimálnejšie ich situovať v Endoskopickom centre. 

Priestory, v ktorých sú v súčasnosti realizované výkony bez vykázania na poisťovňu, t.j. nevstúpili 
do celkovej kalkulácie počtu endoskopických sál: 
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- Miestnosť na funkčnú diagnostiku GIT (pažeráková/antroduodenálna manometria a pH metria, 
Endoflip, barostat, EGG) 

- Miestnosť pre funkčnú diagnostiku dolného GIT (rektálna a kolonická manometria, dychové 
testy SIBO, transrektálna a kontrastná endosonografia, kapsulová endoskopia - musí obsahovať 
toaletu pre pacienta za účelom expulzie balóna. 
 
Predpokladaný počet endoskopických sál – kalkulovaný podľa počtu endoskopií: 

Tabuľka 45 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre endoskopiu 

Hlavné premenné Výpočet 
požadovanej 
plochy 

 

Poznámka 

Predpokladaný počet endoskopií 3 195 
 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie fungujú 48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 
Priemerný počet návštev za týždeň 67   
Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých od 
pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 12   
Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 
Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

2 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 1   
Počet požadovaných endoskopických sál 4 Na základe predpokladaných maximálnych návštev 

za hodinu. 
Priestory pre sestru/lekára 1 Odporúča sa min.1 – môže byť spoločné 

s jednodňovou chirurgiou 
Počet ďalších miestností 5 Detské endoskopické sály (2x), Miestnosti pre 

funkčnú diagnostiku GITu (2x), miestnosť na 
čistenie 

Predpokladané celkové priestory starostlivosti 
o pacienta 

10   

Okrem spoločných priestorov bude súčasťou endoskopického centra sklad endoskopov – 
umožňujúci zavesenie endoskopov po vyčistení a samostatný priestor na čistenie endoskopov. 
Endoskopické centrum musí mať zabezpečenú miestnosť na okamžité čistenie, dekontamináciu 
a sterilizáciu endoskopov. Čistenie je prevažne manuálne, dekontaminácia a sterilizácia bude 
automatická. Tieto priestory majú špeciálne požiadavky na cirkuláciu vzduchu, prívod a odvod 
vody, energetickú bezpečnosť a dostatočný skladovací priestor na dezinfekčné roztoky. Súčasťou 
priestoru bude stanica na ultrafiltráciu a demineralizáciu vodu používanú v čistiacich zariadeniach. 
Zamestnanci vykonávajúci čistenie / dezinfekciu musia mať k dispozícii ochranné oblečenie 
(dávkovacie stanice na jednorazové oblečenie a rukavice)  a stanicu pre núdzové umývanie očí kvôli 
použitiu chemikálií v dezinfekčnom procese. 

Priestory jednodňovej chirurgie a Endoskopické centrum budú v rámci zdieľania priestorov 
spojené do spoločného priestoru podobne ako centrálne operačné sály. To zníži nároky na 
skladové priestory, priestory pre personál, recepciu, čakárne pre sprevádzajúce osoby etc.  
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SEKTOR 7 - Centrum parenterálnej terapie – zahŕňa časť pre pacientov liečených 
chemoterapiou, imunoterapiou, krvnými produktami a analgetikami 

Kapacity centra parenterálnej liečby boli vypočítané v rámci ambulantného traktu. Budú 
predstavovať stacionáre pre dlhšiu intravenóznu/infúznu liečbu chemoterapeutickú (20 
polohovacích lôžok/kresiel), imunoterapiu a biologickú liečbu (10 polohovacích lôžok/kresiel, 
algezioterapia – 10 polohovacích lôžok/kresiel).  
 
Súčasťou Centra parenterálnej liečby bude: 

• prípravňa chemoterapie (v centrálnej lekárni, ktorá bude mať vyčlenený priestor pre prípravu), 
• miesto pre nebezpečný (cytotoxický) odpad, 
• prípravňa ďalších liekov, 
• konzultačné miestnosti (4 – lekár, psychológ, sociálny pracovník, výživový poradca – tieto 

môžu byť zdieľané s onkologickým klastrom – tzn. že tieto priestory môžu byť umiestnené 
najlepšie medzi stacionáre a onkologický klaster), 

• pracovisko sestier – stačí jedno spoločné, 
• podporné priestory/zázemie v zmysle platnej legislatívy. 

SEKTOR 8 - Dialýza 

Vzhľadom k tomu, že nemocnica má stabilnú pozíciu v nefrologickom transplantačnom programe 
ako aj v komplexnej starostlivosti o pacientov s renálnym zlyhaním presúvame do novej nemocnice 
aj dialyzačný program. Napriek tomu, že inovácie v medicíne posúvajú aj túto oblasť dopredu napr. 
vývojom menej nákladných a jednoduchších hemodialyzačných prístrojov, klasická hemodialýza je 
štandardnou súčasťou univerzitných nemocníc. Hemodialýza môže byť realizovaná cez deň i v noci, 
správnym nastavením procesov ju teda vieme využiť tak pre ambulantných ako aj hospitalizovaných 
pacientov. Umiestnenie vyžaduje vertikálnu konektivitu s lôžkovou časťou transplantačnej 
jednotky, s lôžkovou časťou oddelenia vnútorného lekárstva a horizontálne prepojenie 
s ambulantným traktom. Akútna starostlivosť – ARO a ICU budú využívať mobilné zariadenia na 
kontinuálnu veno-venóznu hemodialýzu. 

Celkovo plánujem 10 dialyzačných boxov, z toho 1 pre infekčných pacientov. Priestory pre personál 
zahŕňajú najmä priestory pre sestry a lekára v službe. Môžu byť spoločné. Všetky ďalšie podporné 
a obslužné priestory plánujeme v zmysle platnej legislatívy.  

SEKTOR 9 - Rehabilitácia 

Fyzioterapia - udržuje a zlepšuje fyzickú disponibilitu pacienta. Fyzikálna terapia zahŕňa cvičenie, 
masáž a použitie žiarenia, mechanickej alebo elektrickej energie. Pacienti môžu vykonávať rôzne 
cvičenia v telocvični, používať cvičebného stroja/prístroj, absolvovať vodoliečbu či iné špecifické 
druhy terapie  v rámci jednej návštevy. Terapeuti môžu pracovať s niekoľkými pacientmi naraz resp. 
striedavo medzi nimi. Fyzioterapia je podľa súčasného stavu poznania nedeliteľnou a esenciálnou 
súčasťou komplexnej starostlivosti o  pacientov. Na Slovensku však došlo v priebehu ostatných 30 
rokov k výraznému poklesu úrovne jej poskytovania. 

Cieľom rehabilitačných služieb je zlepšiť existujúcu možnú úroveň fyzických a psychických 
(emočne aj kognitívne) funkcií a následne aj spoločenskú integráciu a kvalitu života pacienta. 
spoločenskej užitočnosti a pomoc pri udržiavaní tejto úrovne fungovania. Služby rehabilitácie sa 
neobmedzujú len na cvičenie po poraneniach ale sú dôležité aj pre chirurgických, neurologických, 
kardiologických a iných pacientov  
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Rehabilitácia pre dospelých a deti bude v priamom prepojení na chirurgické disciplíny a neurológiu 
v zvýšenie možnosti fyziatrie a rehabilitácie pri lôžku pacienta – zvýšenie kapacity ambulantnej 
časti a možností rehabilitácie na lôžku. Rehabilitačné doliečovanie pacientov vo všeobecnosti 
v nemocniciach absentuje. V tejto oblasti sa preto chceme zamerať najmä na neurorehabilitáciu 
a robotickú rehabilitáciu pri neurologických ochoreniach. Zároveň plánujeme zlepšiť aj 
rehabilitáciu pacienta po neurochirurgických, chirurgických či ortopedických výkonoch. 
Neurorehabilitácia a robotická rehabilitácia predstavujú nové možnosti, ktorými zatiaľ konkurenčné 
pracoviská v regióne nedisponujú. V tomto smere bola posilnená aj ambulantná časť rehabilitácie. 
Výhodou v tomto kontexte je aj priama interdiciplinárna spolupráca a väzby na operatéra či 
ošetrujúceho lekára v rámci jedného komplexu 

Nemocnica v súčasnosti disponuje aj lôžkovým oddelením pre deti, ktoré je jediné nemocničné 
zariadenie na Slovensku v pôsobnosti MZ SR. Pracovisko spĺňa podmienky ako Národné centrum 
SR pre ústavnú a ambulantnú RHB  starostlivosť pre deti. Kontinuálny nárast požiadaviek na 
hospitalizáciu a ústavnú liečbu detských pacientov stúpa aj vzhľadom k novým možnostiam 
v neonatológii a pediatrii, kedy sa do starostlivosti viac dostávajú predčasné narodené deti, deti 
s rôznymi poruchami vývoja, či deti s neurologickými a muskulo-skeletárnymi poruchami.  

V rámci ambulantnej časti môžu byť tiež realizované ďalšie metódy ako napr. McKenzie, DNS, 
Vojtova metóda, SPIRALDYNAMIK Basic Med a iné. Požiadavky na zavedenie skupinovej LTV 
(liečebná telesná výchova) a fyziatricko-rehabilitačná starostlivosť (FR) o mladých športovcov 
stúpajú. V rámci konceptu novej nemocnice sme aj vzhľadom k príjmovej oblasti počítali 
s posilnením kapacity telovýchovného lekárstva a funkčnej diagnostiky športovcov, ktorá bola 
v posledných rokoch poddimenzovaná. Dopyt športových klubov, najmä detských športových 
klubov po tejto oblasti signifikantne stúpa.  

Výhodou konceptu rehabilitácie v novej nemocnici je komplexná previazaná ambulantná 
a SVALZová liečba závažných a komplikovaných stavov, ktorým sa konkurenčné pracoviská 
nevenujú v tak komplexnom rozsahu. Doplnenie tejto časti o neurorehabilitáciu, robotickú 
rehabilitáciu, LTV či FR o športovcov výrazné zvýši dopyt po službách v tejto oblasti. Umiestnenie 
pracoviska v novej nemocnici zároveň zabezpečí má veľmi dobrú interdisciplinárnu spoluprácu so 
všetkými medicínskymi odbormi 

Tabuľka 46 Predpokladaný výpočet požadovanej plochy pre fyzioterapiu 

Hlavné 
premenné 

Výpočet požadovanej plochy 
 

Poznámka 

Počet návštev Celkový počet návštev v rámci klastra 97 240 Zahŕňa odbornosti: pediatrická fyziatria, 
balneológia a rehabilitácia + identickú 
odbornosť v rámci SVALZ 

Počet týždňov počas ktorých ambulancie 
fungujú 

48 Odporúča sa kalkulovať so 48 týždňami/rok 

Priemerný počet návštev za týždeň 2 026   

Percentuálny podiel pacientov rozvrhnutých 
od pondelka do piatku 

90% Odporúča sa v rozmedzí 85-100% 

Predpokladaný počet návštev/deň 365   

Ordinačné hodiny 8 Odporúča sa 8 - 10 hodín/pracovný deň 

Predpokladaný maximálny počet návštev za 
hodinu 

55 Priemerný počet návštev/hodinu zvýšený o 20%  

Priemerný počet návštev v ambulancii/hodinu 3   

Požadované 
priestory 

Počet požadovaných ambulancií 18 Na základe predpokladaných maximálnych 
návštev za hodinu. 

Pracovňa sestry/lekára 1 Odporúča sa min.1 
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Ostatné priestory 1 Odporúča sa min. 1 

Predpokladané celkové priestory 
starostlivosti o pacienta 

20   

V rámci rehabilitácie plánujeme konkrétne: 

• Ambulancia lekára – fyziatra – 3x; 
• Ambulancia športového lekára s vyšetrovňou – 1x (2 miestnosti); 
• Telocvičňa – 2x - telocvičňa  by mala byť navrhnutá ako veľký otvorený priestor s minimálnymi 

prekážkami (a vysokými stropmi), aby sa pacienti a personál mohli voľne pohybovať a 
vybavenie bolo možné ľahko rekonfigurovať na rôzne rehabilitačné činnosti; 

• Ambulancia klinickej logopédie/afaziologická ambulancia; 
• Ambulancia liečebnej pedagogiky – môže byť aj v rámci pediatrického klastra – pri ambulancii 

klinickej psychológie; 
• Miestnosť pre masáže  alebo samostatné masérske boxy s možnosťou odhlučnenia a relaxu – 4 

stoly/boxy; 
• Miestnosť pre vodoliečbu – 3 x sedacia vírivka, 3 x vaňa; 
• Miestnosť na balneoterapiu – 3x vaňa; 
• Miestnosť na elektroliečbu a teploliečbu; 
• Miestnosť na robotickú rehabilitáciu 2x - rehabilitačné roboty sú inovatívne technologické 

nástroje, ktoré používajú fyzioterapeuti na pomoc pri hodnotení pacientov, optimalizujú vysoko 
- intenzívne pohyby pohybu a pomáhajú s mobilizáciou jednotlivcov;  

• Miestnosť pre športové hry – napr. cez Nintendo WII, integrovaná miestnosť pre kognitívny 
tréning – ako doplnok neurorehabilitácie; 

• Miestnosť na pracovnú terapiu - rozvoj manuálnych zručností pre fyzicky, emocionálne a / 
alebo sociálne postihnutých pacientov;  

• Miestnosť na lymfodrenáže. 

Nedostatok kvalitného personálu je možné redukovať aj vybudovaním motivačných systémov pre 
zamestnancov. Jedným z nich môže byť vytvorenie rehabilitačného priestoru pre zamestnancov 
s vstupom na zamestnaneckú kartu  prostredníctvom využívania priestorov telocvične a športovej 
diagnostiky napr. na  kardiotréning mimo štandardných ordinačných hodín fyzioterapie.  

Všetky ďalšie podporné a obslužné priestory sú navrhnuté v zmysle platnej legislatívy.  

Podporné súčasti ambulantného traktu 

Priestory klastrov sú prideľované podľa harmonogramu práce v ambulanciách a sú zdieľané pre 
personál ambulantného traktu. Ide o miestnosti rôznej veľkosti a využitia s dobrou možnosťou 
horizontálnej a vertikálnej cirkulácie personálu. Zázemie budú ďalej vytvárať - toalety pre personál, 
toalety pre pacientov, stojany na dezinfekciu rúk, priestory pre koše na separovaný odpad, automaty 
na vody, automaty na kávu, tlačidlá na poplach rovnomerne distribuované vo všetkých priestoroch, 
monitorovanie kamerovým systémom, zdieľané skladové priestory a ďalšie v zmysle platnej 
legislatívy. 

3.6.1.5 Centrálny laboratórny trakt 

Cieľom novej nemocnice je rýchla a špičková diagnostika do 4 hodín v rámci štandardných 
vyšetrení a 24/ max 48 hodín pri špeciálnych resp. plánovaných vyšetreniach s následne 
plánovaným terapeutickým zákrokom. Centrálny laboratórny trakt bude zodpovedný za spracovanie 
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všetkých analýz krv, tkanív a iných telesných tekutín. Z literatúry vyplýva, že až 70 percent 
všetkých lekárskych rozhodnutí týkajúcich sa diagnózy a liečby pacienta je založených na 
výsledkoch laboratórnych testov, preto je laboratórny trakt dizajnovaný komplexne pre takmer 
všetky laboratórne služby. Centrálny laboratórny trakt bude navrhnutý ako otvorený a flexibilný 
systém, aj keď niektoré jeho súčasti musia byť uzatvorené najmä vzhľadom k riziku kontaminácie 
zo vzorky biologického materiálu. Investícia do automatizácie sa týka nielen celkového poslania 
laboratória ale aj jeho integrálneho zapojenia do poskytovania starostlivosti o pacientov. Počiatočná 
vstupná investícia na automatizované zariadenia má vysokú návratnosť. Z hľadiska ekonomiky 
môže centrálny laboratórny trakt predstavovať jedno z najziskovejších pracovísk nemocnice. 
Laboratóriá môžu vo všeobecnosti očakávať nielen nárast objemu testov, ale nárast analytických 
postupov. Preto bude veľmi dôležité vybrať riešenie, ktoré bude možné podľa potreby predĺžiť.  

Súčasťou centrálneho laboratórneho traktu bude priestor pre odber vzoriek biologického materiálu. 
K tomu, aby bolo možné dosiahnuť tento výsledok je nevyhnutné vytvoriť komplexný laboratórny 
trakt s priestorom pre rutinné a špecializované analýzy v hematológii, biochémii, imunológii, 
mikrobiológii, lekárskej genetike a patologickej anatómie vrátane lôžkových laboratórií, t.j. 
pohotovostných laboratórnych jednotiek na vybraných pracoviskách nemocnice (urgentný príjem, 
centrálne operačné sály, JIS/ARO, jednodňová starostlivosť). Špeciálne vyšetrovacie analýzy 
"omics" bude realizovaný v priľahlej budove Martinského centra pre biomedicínu na základe 
zmluvných vzťahov. 

V súčasnosti je to s laboratórnymi pracoviskami v nemocniciach problematické - univerzitná 
nemocnica, ako pracovisko najvyššieho typu by malo byť prakticky nezávislé na SVALZových 
vyšetreniach od externých laboratórií. V súčasnosti stále dosť týchto parametrov sa vyšetruje 
v externých SVALZových laboratóriách. Vzorky sa musia dopravovať desiatky km. Porušujú sa 
základné pravidlá predanalytickej fázy vyšetrovania biologického materiálu a nemocnica prichádza 
o finančné prostriedky z platieb za tieto vyšetrenia od poisťovní 

Hlavnou súčasťou laboratórneho traktu bude klinická biochémia, ktorá bude komplexne rozšírená.- 
rozšírenie základnej biochemickej a imunochemickej  analýzy biologických vzoriek (krv,  moč, 
likvor, stolica, punktáty  ..), podpora a rozšírenie molekulovo-genetických analýz, HLA typizácia, 
sérológia, toxikologické vyšetrenia (alkohol, drogy) a pod. 

Univerzitná nemocnica by vo svojom portfóliu malo poskytovať všetky dostupné vyšetrovacie 
parametre, nielen z dôvodu že ide o nemocnicu koncového typu, ale aj z dôvodu že sú tu liečení 
pacienti s najzávažnejšími ochoreniami. Preto by mala byť lídrom aj v oblasti SVALZových 
vyšetrení, ktoré sú v súčasnosti pomerne rozsiahlo realizované v súkromných laboratóriách.  

Celosvetový trend vychádza z požiadaviek personalizovanej terapie, ktorá prinesie efektívnejšiu 
liečbu a skrátenie hospitalizácie. V súčasnosti v nemocnici už prebieha molekulárno-genetická 
diagnostika porúch zrážania krvi, porúch lipidového metablizmu, či metabolizmu liečiv. Analýzu 
primárnej štruktúry DNA, založenú na vyšetrení prítomnosti špecifických mutácií metódami 
molekulárnej biológie, akými sú PCR spojená s HRM analýzou a sekvenácia, plánujeme rozšíriť 
o vyšetrovanie ďalších variantov, ako napríklad vyšetrenie prítomnosti hlavnej rizikovej alely 
u ochorenia sclerosis multiplex, mutácií génov, zapojených do lipidového metabolizmu, prípadne 
ďalších mutácií podľa potrieb jednotlivých pracovísk nemocnice.  

Vzhľadom k zapojeniu UNM do transplantačného programu je potrebná rýchla typizácia HLA, 
genotypizácia, ktorá bude pre Transplantačné centrum dostupná priamo na domácom pracovisku. 
Pracovisko je už teraz čiastočne vybavené potrebnými prístrojmi, zavedenie metodiky však 
vyžaduje samostatného odborníka, ktorý sa bude typizácii venovať.  
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Pre niektoré diagnózy a nastavenie správnej a včasnej terapie je potrebná rýchla imunochemická 
analýza krvného séra, ktorú by sme chceli doplniť o mnohé špecifické parametre spresňujúce 
diagnostiku infekčných, autoimunitných a nádorových ochorení.  

Na Neurologickej klinike  UNM sú  diagnostikovaní, liečení a dispenzarizovaní pacienti, ktorí 
potrebujú komplexné likvorologické vyšetrenie. Z tohto dôvodu by sme chceli zaviesť 
špecializované cytologické vyšetrenie s využitím cytosedimentačnej komôrky, a ďalšie vyšetrenia 
markerov poškodenia neurónov a aktivity autoimunitných procesov v CNS. Vyšetrenia v takomto 
rozsahu sa zatiaľ na Slovensku nerealizujú.     

Výrazne narastajúca požiadavka od klinických pracovísk na tento druh vyšetrenia a ich narastajúci 
počet je dôvodom zavedenia toxikologického vyšetrenia krvi, ktoré je omnoho citlivejšie a klinicky 
relevantnejšie ako základné toxikologické vyšetrenie moču. Extrémny nárast drogových závislostí, 
konzum návykových látok vodičmi motorových vozidiel, prienik nových syntetických 
„dizajnérskych“ drog do SR, to všetko indikuje nevyhnutnú potrebu toxikologických analýz. Záchyt 
návykových látok na súdno-lekárskom pracovisku UNM Martin sa kontinuálne zvyšuje a nadobúda 
hrozivé celospoločenské rozmery, vrátane úmrtí mladých ľudí. Potreba systematického sledovania 
a forenzného vyhodnocovania je evidentná.  Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz sa 
ako jediné súdnolekárske pracovisko v SR problematikou zneužívania návykových látok dlhodobo 
zaoberá a spolupracuje s príslušnými zložkami Policajného zboru SR. V súčasnosti časť 
toxikologických vyšetrení realizuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý to 
kapacitne nezvláda. Spolupráca s pracoviskom Súdneho lekárstva a medicínskych expertíz urobí 
z novej nemocnice lídra v tejto oblasti na Slovensku. 

Pre rozvoj je dôležitý aj rozvoj cytogenetických metód. Zavedenie molekulárno-cytogenetickej  
FISH metódy, zavedenie nových  metód molekulárnej genetiky. (MLPA, arrayCGH,  sekvenovanie 
genómu) a následné rozšírenie ambulantnej starostlivosti v odbore lekárska genetika. Tieto metódy 
sú nutné k presnej diagnostike chromozómových aberácií a mikrodelečných syndrómov. V novej 
nemocnici budú tieto metódy súčasťou laboratórnej diagnostiky a bude tiež podporovaná spolupráca 
s Martinským centrom pre biomedicínu, ktoré je už teraz technologicky i personálne zabezpečené 
na realizáciu vyššie uvedených metód. Molekulárno-genetické vyšetrenia nie je ekonomické 
realizovať  v súkromných genetických laboratóriách.  

Okrem toho sa zvyšuje aj dopyt po ambulanciách lekárskej genetiky - vyžaduje to spektrum 
pacientov a rozsah požiadaviek na ambulantné klinicko - genetické vyšetrenia (syndromologická 
diagnostika a diagnostika monogénových chorôb). Správna etiologická laboratórna diagnostika 
(cytogenetika aj molekulárna diagnostika) umožňuje efektívny spôsob ďalšieho klinického 
manažovania a liečby, dispenzarizácie  pacientov. Výhodou je aj nadväznosť cielených 
cytogenetických a molekulárno-genetických laboratórnych vyšetrení na základe záveru klinického 
vyšetrenia a spolupráca s klinickými špecializovanými centrami. 

Hematológia a trasfuziológia okrem rutinných vyšetrení krvného obrazu a krvných skupín podobne 
ako ostatné laboratórne disciplíny spolupracuje s BioMedom najmä v oblasti porúch hemostázy, 
v oblasti genetického pozadia zriedkavých vrodených krvácavých ochorení (poruchy fibrinogénu, 
von Willebrandova choroba, vyšetrenie hemofílie, deficitu faktorov zrážania krvi, vrodených 
trombocytopatií a ďalších vrodených a získaných krvácavých a trombofilných stavov a pod.) 
a vrodených trombofilných stavov (najmä syndrómu lepivých doštičiek). V rámci laboratórnej 
diagnostiky vykonáva aj monitorovanie protidoštičkovej liečby (duálnej, tripletnej) u pacientov 
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s akútnym koronárnym syndrómom po perkutánnej koronárnej intervencii a špeciálne funkčné 
vyšetrenie na heparínom indukovanú trombocytopéniu ako jediné pracovisko v celej SR.  

Prietoková cytometria ako kľúčová metóda pri diagnostike a monitorovaní liečby akútnych 
leukémií, ale aj pri ďalších hemato-onkologických a hematologických ochoreniach. Prietoková 
cytometria má kľúčovú a nezastupiteľnú úlohu pri diagnostike akútnych leukémií, ktoré sú 
naliehavou situáciou v hemato-onkológii. Táto metóda má tiež rozhodujúcu úlohu pre načasovanie 
zberu a vyhodnotenie efektivity zberu kmeňových krvotvorných buniek pre autológnu 
transplantáciu. 

Bioptická diagnostika v hematológii a hematoonkológii (a tým aj v internej medicíne, pediatrii 
atď.), prediktívna molekulovo-patologická a genetická diagnostika bioptických vzoriek solídnych 
nádorov, najmä karcinómu pľúc, kolorektálneho karcinómu, malígneho melanómu, karcinómu 
prsníka, karcinómu žalúdka a pod., prediktívna molekulovo-biologická a genetická diagnostika 
„tekutých“ biopsií (z plazmy izolovanej z krvi pacienta) najmä nádorov typu karcinómu pľúc 
a kolorektálneho karcinómu, malígneho melanómu, prípadne malígnych lymfómov – to je 
základnou škálou služieb poskytovaných Ústavom patologickej anatómie, ktorý bude taktiež 
integrovaný do centrálneho laboratórneho traktu. Všetky uvedené vyšetrenia zabezpečuje UNM vo 
vysokom percente celej SR. Ústav patologickej anatómie je expertíznym pracoviskom – dvoch 
národných konzultačných centier: Konzultačným centrom bioptickej diagnostiky ochorení 
krvotvorby a lymfatického tkaniva  a Konzultačným centrom bioptickej diagnostiky zriedkavých 
nádorových ochorení. Opäť v spolupráci s pracoviskom BioMed zdieľa genetické laboratórium, 
zabezpečuje vysokošpecializované prediktívny významné molekulovo-biologické a genetické 
analýzy najčastejších nádorových ochorení, napr. kolorektálneho karcinómu, malígneho melanómu, 
gastrointestinálnych stromálnych nádorov a pod. a najnovšie aj tzv. tekutých biopsií pac. 
s melanómom a kolorektálnym karcinómom 

Pracovisko je dlhoročne rešpektované tak klinickou/onkologickou praxou, ako aj pacientami/ich 
organizáciami, roky / desaťročia pracuje na najvyššej úrovni a vychováva v tomto aj ďalšie 
generácie patológov na pracovisku. Veľmi intenzívne sa zaoberá aj identifikáciou nových 
biomarkerov a cieľov v diagnostike potrebnej pre indikovanie cielenej/biologickej liečby 
a imunoterapie. Pracovisko vybudovalo tím spolupracujúcich lekárov – patológov, biológov, 
genetikov, chemikov a pod., ktorí tieto technológie a postupy ovládajú. Má výborné know-how 
a v súčasnosti je lídrom v oblasti biobankingu na Slovensku, kde ako pracovisko zapojené do 
projektu národnej biobanky a digitálnej biobanky smeruje a vedie k rozvoju digitálnej patológie na 
Slovensku. 

Vzhľadom k tomu, že mikrobiológia je v súčasnosti realizované prevažne externými službami, bude 
v novej nemocnici súčasťou laboratórneho traktu aj kompletné mikrobiologické laboratórium, 
najmä z dôvodu ekonomickej efektívnosti a zefektívnenia cielenej terapie.  

Doba prevádzky diagnostického traktu: 12 hod/7 dní v týždni/365 dní v roku (+ pohotovostná 24 
hod. služba) 

Hlavná štruktúra:  

a) Odber biologického materiálu – centrálne odberové miestnosti pre deti a dospelých – sú 
situované v ambulantnom trakte a odosielať vzorky potrubnou poštou do laboratória. Reguluje 
plánované i neplánované odbery pacientov pred hospitalizáciou alebo pacientov navštevujúcich 
ambulantný trakt. Súčasťou tohto priestoru je čakáreň pre pacientov a odberové miestnosti. 
Súčasťou sú tiež toalety pre pacientov pre odber moču.  
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b) Príjem biologického materiálu – načítanie kódu vzorky a zaradenie do procesov laboratória. 
Do tejto časti ústi potrubná pošta a sú tu odovzdané vzorky kolektované odberovými pracovníkmi 
v rámci lôžkových oddelení.  

 
c) Predanalytická príprava – bude vybudovaná v priamom prepojení na príjem vzoriek. 
Automatická predpríprava vzoriek znižuje chybovosť týkajúcu sa nielen identifikácie vzoriek ale aj  
celkovú chybovosť v rámci analytickej fázy. Zahŕňa najmä centrifugáciu, rozdelenie vzoriek na 
alikvóty, ktoré sa zasielajú do ďalších častí vrátane identifikácie vzoriek a ich smerovania do 
príslušnej časti laboratória. Cirkulácia vzorky bude postavená na pokročilom robotickom systéme 
vrátane laboratórnej linky, ktorá umožní pohyb vzorky po definovaných pracovných staniciach.  

 
d) Spracovanie biologického materiálu – rutinné – automatická linka pre základné biochemické 
a hematologické analýzy + laboratórne stoly a pracovné miesta s PC stanicami. Odbornosti 
napojené na automatickú linku: hematológia, klinická biochémia, klinická imunológia a alergológia. 

 
e) Spracovanie biologického materiálu – špecializované – zatriedenie do príslušných 
laboratórií podľa odbornosti – samostatné laboratóriá so špecifickými požiadavkami na zariadenie 
a vybavenie. Samostatné odbornosti: patologická anatómia, mikrobiológia, toxikológia. 
Genomické, metabolomické a proteomické vyšetrenia budú realizované v rámci BioMedu, ktorý je 
situované v tesnej blízkosti plánovanej novostavby nemocnice a má adekvátnu infraštruktúru pre 
tieto typy analýz.   

 
f) Krvná banka – priestor pre uchovávanie krvi a krvných produktov  
 
g) Priestory pre výskum - min. 5 samostatných priestorov pre rozvoj nových metód. 

 
h) Podporné priestory – zdieľané pre všetky laboratória v centrálnom laboratórnom trakte 
zahŕňajú: dezinfekčné a dekontaminačné priestory, skladové priestory pre spotrebný materiál, 
skladové priestory pre kity, chemikálie, reagencie, priestor pre biologický odpad 

 
i) Priestory pre personál – obzvlášť dôležité pre patologickú anatómiu (individuálne hodnotenie 
vzoriek pod mikroskopom)  

Funkčné väzby centrálneho laboratórneho traktu: 

• UP a traumacentrum, 
• ambulancie, 
• operačné sály a JIS/ARO, 
• jednodňová starostlivosť, 
• lôžkové oddelenia. 

Ostatné kritériá na základe ktorých je plánovaný laboratórny trakt: 

• dodržanie tried čistoty v súlade s legislatívou a dodržanie úrovne bezpečnosti pre manipuláciu 
s jednotlivými typmi vzoriek, 

• kombinácia suchých a mokrých laboratórnych stolov podľa odbornosti laboratória, 
• priestory na okamžitú dekontamináciu tela a výplach očí pri kontakte s biologickým materiálom, 
• dávkovacie stanice na jednorazové ochranné pomôcky a rukavice, 
• odhlučnenie priestorov, 
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• zabránenie vibráciám (ochrana analytických prístrojov), 
• steny a podlahy odolné voči vode a chemikáliám, nepriepustné, 
• pre mikrobiologické laboratórium je nutný podtlak. 

3.6.1.6 Centrálne operačné sály 

Na základe odporúčaní expertov pre nemocničné zariadenia je vytvorený jeden centrálny operačný 
trakt s centrálnym vstupom, filtrami, priestorom na príjem a prípravu pacienta, adekvátnou 
hygienickou slučkou, so zázemím pre personál operačného traktu, skladovými priestormi a ďalšími 
súvisiacimi podpornými miestnosťami. Centrálne operačné sály (COS) budú využívané 
nasledovnými odbornosťami: všeobecná chirurgia, cievna chirurgia, plastická chirurgia, hrudníková 
chirurgia, neurochirurgia, urológia, gynekológia, ORL, maxilofacilárna chirurgia, očné lekárstvo, 
ortopédia a traumatológia.  
 
V súčasnosti sú už dostupné sofistikované systémy, ktoré by umožnili komplexné zdieľanie týchto 
sál – t.j. mali by obsahovať stoly s možnosťou prídavných zariadení – podľa typu operácie, špičkové 
operačné svietidlá (nová generácia svetla, ktorá integruje efektívne a flexibilné LED osvetlenie) 
s integrovanými kamerami, integrované videokonferenčné systémy, mobilné rádiologické 
a rádioterapeutické zariadenia, kompletné laparoskopické systémy, interaktívne dotykové 
prehliadače CT/MRI snímkov, sofistikované komunikačné zariadenia. – t.j. pri dizajnovaní je 
potrebné počítať s dostatočnou veľkosťou a priestorom.  

Predĺženie prevádzkových hodín o dve hodiny denne alebo naplánovanie prípadov v sobotu môže 
zvýšiť ročnú kapacitu operačných sál o 20 až 25 percent. Tieto možnosti by sa mali považovať za 
prostriedok na vyrovnanie sa s budúcim rastom alebo fluktuáciami dopytu. 
 
Základné funkčné väzby: 

• urgentný príjem a traumacentrum, 
• jednodňová chirurgia a endoskopické centrum, 
• centrálny laboratórny trakt, 
• recovery/JIS/KAIM, 
• diagnostika (ak nie je mobilná na sále), 
• centrálna sterilizácia, 
• zásobovanie. 

Hlavná štruktúra: 

a) Príjem pacienta 

Zahŕňa priestor pre pacienta prichádzajúceho na operáciu – vstupný filter a prípravovňu pacienta 
(prezlečenie pacienta, predoperačná príprava – zabezpečenie intravenózneho prístupu, parenterálna 
premedikácia atď.). Hospitalizovaní pacienti sú privážaní priamo do priestoru COS (výťahom). 
Špeciálny prístup tiež vyžadujú pacienti z UP, ktorí sú transportovaní priamo do priestoru COS 
(výťahom). V blízkosti operačných sál bude jedna konzultačná miestnosť s čakárňou pre rodinných 
príslušníkov.  
 
Zóna predoperačnej starostlivosti (holding) a zotavovacej úrovne 1 budú umiestnené spoločne a 
krížovo využívané, aby poskytovali efektívne personálne a priestorové využitie. Na vyčíslenie počtu 
lôžok predoperačnej a zotavovacej starostlivosti je odporúčaný pomer 1:1 pre každú operačnú sálu. 
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Nakoľko však bude zriadený samostatný trakt jednodňovej chirurgie, postačuje pre COS 
predoperačnej a zotavovacej starostlivosti o počte 10 lôžok, t.j. 0,5 lôžka na sálu.  

b) Jadro COS 

Predstavuje jadro COS, okolo ktorého sú umiestnené všetky operačné sály. Jeho súčasťou sú 
priestory pre príjem sterilného materiálu, satelitná lekáreň,  chladničky na krv a na krátkodobé 
skladovanie krvných produktov a  resuscitačné vozíky. Zároveň by tu mali byť umiestnené špeciálne 
skladové priestory pre anestéziu, prístrojové vybavenie, nástroje etc. V jadre COS sú tiež 
umiestnené priestory pre personál – okrem „dennej miestnosti“ by mali byť k dispozícii min. 4 
pracovné miesta pre lekárov, ktorí spracovávajú operačnú správu. Pre efektívne fungovanie COS je 
dôležité zabezpečiť dostatok sterilného materiálu a prítomnosť funkčných mobilných technológií 
využívaných pri/počas operácií (napr. USG, C-ramená, polohovacie zariadenia, navigačné systémy, 
lasery, kautery, náhradné laparoskopické veže atď.). To vyžaduje dostatočne veľké skladové 
priestory a priame napojenie na centrálnu sterilizáciu. Centrálna sterilizácia môže prostredníctvom 
servisného výťahu zasielať kompletne pripravené operačné vozíky, ktoré sa po použití vrátia späť 
na sterilizáciu bez nutnosti manipulácie s použitým materiálom.  

c) Operačné sály 

Centrálne operačné sály budú dizajnované ako „inteligentné“ t.j. počas chirurgického zákroku má 
chirurg/operatér on-line prístup k predchádzajúcim výsledkom vyšetrení, digitalizovaným snímkam 
v statických a/alebo dynamických (napr. video) formátoch a monitoringu klinického stavu pacienta 
v reálnom čase v statických aj video formátoch, často súčasne s inými údajmi na viacerých 
monitoroch. Inteligentná operačná sála dáva sálovým profesionálom možnosť ovládať zariadenie 
a vybavenie sály z centrálneho dotykového panelu s intuitívnym používateľským rozhraním. Čo 
najviac zariadení bude umiestnených pomocou systému závesných a zabudovaných systémov, ktoré 
eliminujú prítomnosť káblov a umožňujú vyššiu flexibilitu rozmiestnenia prístrojového vybavenia 
počas operácie. V celej nemocnici, nevynímajúc COS preferujeme uniformitu a modularitu 
miestností a to najmä z dôvodu zvýšenia operability a dlhodobej prevádzkovej flexibility (napr. 
umožní zmeniť zameranie operačnej sály v čase). Minimálna veľkosť univerzálnych operačných sál 
(septických i aseptických) bude 50 m2 GFA. Minimálna veľkosť hybridnej operačnej sály bude 
80m2 GFA. Táto plocha je alikvótne navýšená o plochu dispečingu (ovládacej miestnosti).  

Kalkulácia počtu operačných sál: 
 
Ako „prevádzková doba“ operačnej sály sa označuje doba od času kedy pacient vstúpi/je privezený 
na operačnú sálu do času kedy je z operačnej sály odvezený. Obyčajne sa obrátkovosť OS počíta 
ako celkový počet minút/hodín „prevádzkovej doby OS/ celkový ročný počet operácií a to v rámci 
každej odbornosti i celkovo. V rámci prípravy výpočtu kapacity operačných sál sme vykonali reálny 
audit využiteľnosti operačných sál v rámci ktorého sme sledovali reálnu prevádzku existujúcich 
operačných sál v UNM podľa typu anestézie, veku pacienta, celkového operačného času chirurga 
(„skin to skin“) a následnej pooperačnej starostlivosti o pacienta – t.j. jeho odoslanie na JIS, ARO, 
lôžkové oddelenie alebo prepustenie do domáceho ošetrenia.  
 
V rámci prípravy podkladov pre zadanie dokumentácie sme zrealizovali tzv. „rýchle snímanie“, 
ktoré sa zameralo na reálnu využiteľnosť a obrátkovosť existujúcich operačných sál v UNM. 
Zamerali sme sa na viaceré premenné týkajúce sa časovej náročnosti vrátane času na prípravu 
pacienta, času „koža na kožu“ t.j. skutočný čas operácie, zabezpečenie pacienta, prevoz pacienta 
a dezinfekcia/sterilizácia sálových priestorov. Audit bol realizovaný v mesiacoch máj a september 
2019. Zistili sme, že značná časť sálovej kapacity je nevyužitá najmä z dôvodu neefektívne 
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nastavených procesov týkajúcich sa nechirurgických postupov a správy operačnej sály. Výsledky 
prezentuje graf reálnej využiteľnosti operačných sál UNM (viď nižšie).  
 
Z výsledkov sme vypočítali predpokladanú kapacitu 20 operačných sál (vrátane sekčnej sály), ktorú 
sme si potvrdili aj modelovým výpočtom na základe predpokladaného dopytu po ťažších 
chirurgických výkonoch v roku 2035. V rámci plánovania kapacít sme tiež zohľadnili plánované 
traumacentrum, ktorého prítomnosť môže ovplyvniť obrátkovosť najmú vzhľadom 
k neplánovaným/urgentným operačným zákrokom.  
 

 

Obrázok 15 Reálna využiteľnosť operačných sál UNM počas 2-týždňového auditu. (Skratky – COS – existujúce centrálne operačné 
sály, DCH – detská chirurgia, ORL – sály ORL, UROL – urologické operačné sály, STOM – sály maxilofacilárnej chirurgie, GYN 
– sály gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ORT – Ortopedické sály) 

Každá operačná sála je nevrhnutá tak aby boli zabezpečené tieto požiadavky: 

- jednoznačne stanovený operačný priestor, 
- dostatočne bezpečný manévrovací priestor pre operačný tím,  
- nekolidujúce trasy lekárskeho prístrojového vybavenia a personálu, 
- moderné a efektívne systémy vzduchotechniky, stabilná a bezpečná elektroinštalácia, výkonné 

dátové zabezpečenie, 
- minimalizácia horizontálnych povrchov, 
- špeciálne povrchové úpravy podláh a stien, 
- sklad medicinálnych plynov (rezerva mimo centrálnych rozvodov), 
- radiačné tienenie v súvislosti s používaným mobilným RTG a pre hybridné sály. 

Tabuľka 47 Predpokladaný výpočet počtu operačných sál 

Hlavné premenné Výpočet kapacity Poznámka 
Celkový počet 
chirurgických výkonov 

Predpokladaný celkový počet 
chirurgických výkonov/rok 

15 951 Uvádza sa počet z roku 2035 
 

Počet operačných dní/rok 250 Pohybuje sa v rozmedzí 200-250 dní 
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Kardiovaskulárna 
chirurgia 

Rozvoj 1 Pri výstavbe nových nemocníc sa 
odporúča min. 1 kardiochirurgická sál  

V súčasnosti sa realizujú chlopňové náhrady na intervenčnej rádiológii, avšak v prípade komplikácií a nutnosti otvorenia hrudníka 
by mala mať nová nemocnica min. 1 takto dizajnovanú sálu.  
Špeciálna/ 
Hybridná sála 

Predpokladaný celkový počet 
výkonov na špeciálnej/hybridnej 
chirurgie/rok 

1 500 Prípady, ktorých výkon si vyžaduje 
špecializovanú / hybridnú OS v rámci 
všetkých odborností  

Predpokladaný priemerný denný 
počet prípadov na chirurgickú sálu 

2,0 Líši sa samozrejme v závislosti od 
špecifík operačného zákroku a 
odbornosti personálu. 

Predpokladaný počet výkonov na 1 
chirurgickú sálu tohto typu/rok 

500 Počet operačných dní/rok vzhľadom na 
počet operácii pripadajúcich na deň na 
jednu operačnú sálu 

Predpokladaná potreba 
špeciálnych/hybridných OS  (pri 
100% využití) 

3,0 Vypočíta sa ako celkový ročný počet 
výkonov/ počet výkonov na jednu OS  

Využiteľnosť 70% Pre špeciálne / hybridné OS všeobecne 
platí 70%  

Predpokladaný počet OS pre 
špeciálnu/hybridnú chirurgiu  

4,3 
 

Klasické operačné sály Predpokladaný celkový počet 
výkonov/ rok 

14 351 
 

Predpokladaný priemerný denný 
počet prípadov na chirurgickú sálu 

5,0 V priemere tri až päť prípadov na OS za 
deň. 

Predpokladaný počet výkonov na 1 
chirurgickú sálu tohto typu/rok 

1 250 Počet operačných dní/rok vzhľadom na 
počet operácii pripadajúcich na deň na 
jednu operačnú sálu 

Predpokladaná potreba 
špeciálnych/hybridných OS  (pri 
100% využití) 

11,5 Vypočíta sa ako celkový ročný počet 
výkonov/ počet výkonov na jednu OS 

Využiteľnosť 85% Všeobecne platí 75-85% 
Predpokladaný počet klasických 
OS 

13,5 Okrem prípadov riešených na 
kardiovaskulárnej a hybridnej sále. 

Predpokladaný celkový počet 
operačných sál  

20 18,8 sály v rámci prepočtu + 1 sekčný 
sál - sekčná sála – umiestnená ako prvá 
v trakte – s možnosťou rýchleho 
prístupu z pôrodnice a s priestorom na 
ošetrenie/resuscitáciu novorodenca 

 

Špeciálne/hybridné operačné sály: 

Tradičné chirurgické výkony naďalej nahrádzajú procedúry s menšou invazívnosťou, obrazom 
riadené, robotické a telechirurgické zákroky - spolu s intraoperačnými zobrazovacími technikami – 
združovanie chirurgických a intervenčných výkonov. Za základ je v súčasnej dobe považovaná 
laparoskopia a robotická chirurgia. Minimálne invazívne zákroky patria k výkonom, ktoré zlepšujú 
celkové hospodárenie nemocnice, najmä z dôvodu poklesu dlhodobých hospitalizácií, reoperácií 
a komplikácií (vrátane infekčných pooperačných komplikácií). Zároveň skracujú dobu 
práceneschopnosti pacienta. Preto je pre nás dôležité podporiť rozvoj robotickej chirurgie, ktorá 
umožňuje vykonávať veľmi jemné a presné pohyby a to aj v tých oblastiach, ktoré sú ťažšie 
dostupné cestou klasickej operácie. Trendom modernej medicíny je interdisciplinárny prístup, ktorý 
môžeme demonštrovať napr. na kombinácii rádiologických a chirurgických postupov.  
Táto kombinácia sa najčastejšie využíva pri neurointervenčných a traumatologicko-ortopedických 
zákrokoch. Je postavená na trvalej inštalácii intraoperačných CT alebo MR zariadení ktoré 
umožňujú diagnostické zobrazenie nielen pred ale aj počas a po zákroku. To umožňuje operatérovi 
okamžite posúdiť vykonaný zákrok a v prípade potreby vykonať doplňujúce chirurgické 
intervencie. V rámci hybridných operačných sál uvažujeme s tzv. duálnym prístupom, ktorý umožní 
využívať MR a CT na nezávislé diagnostické postupy v období, kedy sa operačný sál nepoužíva. 
Základné hybridné sály budú: 
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• operačný sál pre robotickú chirurgiu  
• hybridná operačná sála  2x 
• ortopedicko-traumatologická operačná sála 
• kardiochirurgická sála 

V rámci jednej operačnej sály bude umiestnený prístroj pre IORT, ktorý umožní ožiarenie miesta 
tumoru po jeho odstránení priamo na sále. IORT znižuje riziko ožiarenia zdravého tkaniva, čo 
umožňuje použitie vyššej dávky žiarenia. Operačná sála musí byť dostatočne tienená pred žiarením.  

d) Pooperačné miestnosti 

Predstavuje priestor pre pacientov po anestézii od času kedy je pacient premiestnený z operačného 
sálu do pooperačnej miestnosti, kde sa preberá. Doba pobytu pacienta na tejto jednotke je zvyčajne 
do 2 hodín. Následne je pacient prevezený do príslušného lôžkového traktu, kde pokračuje jeho 
monitoring.  Lôžka v tejto časti sú plánované ako samostatné boxové lôžka. Optimalizácia 
spoločného priestoru predoperačnej a zotavovacej starostlivosti umožní zlepšiť efektivitu 
využívania centrálnych operačných sál. Celkový počet lôžok bude 10. 

e) Satelitné pracoviská v rámci COS 
 

• Laboratórium na okamžitú laboratórnu analýzu základných biochemických a hematologických 
parametrov 

• Laboratórium patologickej anatómie – pre zabezpečenie okamžitej perioperačnej histológie.   
 

f) Šatne zamestnancov COS  

Nie sú súčasťou centrálnych šatní čo znamená že pri vstupe do COS musia byť oddelené šatne/filtre 
pre mužov a ženy vrátane príslušného hygienického zázemia. 

Proces pohybu pacienta v rámci riešeného v rámci COS  

- plánovaná operácia - príjem, zabezpečenie prípravy, IV linky, presun na OS – anestézia, zákrok, 
zotavenie – následne JIS alebo lôžkové oddelenie (do max 14 dní) 

- neplánovaná operácia – pacient prichádza z UP/traumacentra – i.v.linku už má zabezpečenú, je 
kontinuálne monitorovaný – ďalší proces od presunu na OS je identický. 

Ostatné požiadavky: 
 
Centrálne operačné sály budú riadené prostredníctvom nového informačného systému, ktorý 
informuje personál o situácii v reálnom čase (napr. nahlási chirurgovi kedy je potrebné sa dostaviť 
na sálu). Budeme využívať aj IoT senzory, ktoré do systému nahlásia že sála je pripravená, pacient 
je pripravený a že všetko ostatné je pripravené na zákrok. V perioperačnej slučke sú zverejňované 
aj informácie pre čakajúce/sprevádzajúce osoby.  
 
Darcovský program 

Odberové centrum v Martine je od svojho vzniku najaktívnejším centrom v rámci SR a dosahuje 
výsledky porovnateľné s krajinami s najlepším odberovým programom (Španielsko, Chorvátsko). 
Vytvorenie koordinačného strediska s koordinátormi na „full time“ významne zlepšilo odberový 
program a aj kontrolu hlásenia darcov spádovými nemocnicami. Práve štruktúra koordinačného 
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pracoviska umožňuje ďalšie navyšovanie počtu odberov, čo je však aktuálne možné len rozšírením 
regiónu pre UNM. Podľa kontroly spádových nemocníc je odberový program v rámci UNM 
vyťažený a všetci potenciálni darcovia s mozgovou smrťou sú do UNM hlásení. A teda rozšírenie 
programu je možné len rozšírením regiónu. Čo sa týka darcov s nebijúcim srdcom – práve štruktúra 
koordinačného pracoviska je kľúčová k rozbehnutiu tohto programu v UNM s následnou 
implementáciou  do ostatných transplantačných centier v rámci SR. Cieľom teda je pokračovanie 
v už nastavenom programe a udržanie líderskej pozície v rámci SR a v prípade otvorenia programu 
darcov s nebijúcim srdcom, spustenie tohto programu v rámci SR a následne edukácia 
a implementácia postupov v tomto programe v ostatných pracoviskách v rámci SR. 

Odobraté orgány v centre UNM sú transplantované v rámci celej SR (podľa platných alokačných 
kritérií), ale aj v zahraniční – UNM je pri svojej odberovej aktivite najdôležitejším centrom pre 
transplantačný program v rámci SR. Pre rozbehnutie programu darcov s nebijúcim srdcom je UNM 
ideálnym riešením – absolútne zohratý tím koordinátorov, KAIM, chirurgov a nefrológov. Podpora 
pre začatie tohto programu v UNM bola vyslovená aj výborom Slovenskej transplantologickej 
spoločnosti a je zahrnutá aj v Národnom transplantačnom programe. V novej nemocnici sú 
plánované podmienky pre rozšírenie transplantačného programu o transplantácie pečene, príp. 
pankreasu. 

3.6.1.7 Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) 

Intenzívna starostlivosť je vyhradená jednotka pre kriticky chorých pacientov, ktorí potrebujú 
kontinuálnu podporu životných funkcií, vysokú úroveň lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti a 
komplexnú liečbu. Jednotka intenzívnej starostlivosti poskytuje koncentráciu klinických 
odborných, technologických a terapeutických zdrojov, ktoré sú koordinované na starostlivosť o 
kriticky chorého pacienta. JIS predstavujú špeciálny lôžkový ošetrovací priestor, ktorý je obvykle 
uzatvorený pre iný personál a členov rodiny (okrem niekoľkých hodín denne). Sú plánované tak, 
aby fyzicky agregovali pacientov, ktorí vyžadujú neustále klinické pozorovanie alebo liečbu 
nestabilných alebo kritických lekárskych / chirurgických stavov.  

Základné funkčné väzby: 

• Urgentný príjem a traumacentrum 
• Rádiodiagnostika 
• Centrálne operačné sály 
• Lôžkové oddelenia 
• Laboratórna diagnostika 
• Zásobovanie 

Na  JIS je pacient 24 hod. kontinuálne monitorovaný pod dohľadom skúsených špecialistov a 
zvýšenej úrovne starostlivosti sestry v pomere 0,5 sestry na 1 lôžko, lekár 1 na 5 lôžok. Na ARO je 
odporúčaný pomer 1 sestra na 1 lôžko, lekár 1 na 3 lôžka. Monitoring je možný aj pomocou tzv. 
virtuálneho monitoringu, ktorý umožňuje sestre vzdialiť sa zo svojho stanovišťa a zároveň 
umožňuje lekárovi prehliadať reálne dáta pacientov on-line (vrátane obrazových dát, dokumentácie 
a objektívneho sledovania pomocou kvalitných videokamier s vysokým rozlíšením). 

V súčasnosti je v rámci slovenského systému zdravotnej starostlivosti pomerne ťažké odlíšiť lôžko 
jednotky intenzívnej starostlivosti od klasického lôžka. Problémom je najmä základná 
charakteristika typov lôžok – klasické, intermediárne, intenzívne subakútne a intenzívne akútne. 
Viaceré pracoviská majú ako JIS pomenované len štandardné izby s mierne zvýšeným dohľadom, 
prípadne monitoringom. Aby sme v novej nemocnici zvýšili kvalitu poskytovaných služieb, 
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rozhodli sme že lôžka charakterizované ako „všeobecná starostlivosť“ budú považované za 
intermediárne lôžka, t.j. každé z týchto lôžok môže byť monitorované on-line  pacient na 
štandardnom lôžku sa môže pohybovať a vykonávať úkony základne starostlivosti o seba sám alebo 
s pomocou.  

V súčasnosti využívajú JIS lôžka takmer všetky pracoviská existujúcej UNM, pre koncept novej 
nemocnice sme sa rozhodli vytvoriť špeciálne poschodie, ktoré bude pozostávať najmä z intenzívnej 
starostlivosti a bude v blízkosti COS, jednodňovej chirurgie a priamo prepojené na ostatné lôžkové 
oddelenia nemocnice.  

Charakteristika intenzívnych lôžok bude nasledovná:  

• Intenzívne s ventiláciou (ARO) 
• Intenzívne bez ventilácie (ICU) 
• SICU a koronárna jednotka (CCU) – naviazané na urgentný príjem a intervenčnú rádiológiu, 

prípadne COS (pri akútnych kardiointervenčných a neurointervenčných zákrokoch) 
• Neonatologické intenzívne lôžka (NICU) – v blízkosti neonatológie a pôrodnice 
• Pediatrické intenzívne lôžka – ako JIS a ARO (PICU) 

Lôžka pre intenzívnu medicínu budú spoločné pre chirurgické disciplíny (vrátane traumy) 
a internistické disciplíny (vrátane invazívnej kardiológie, rádiológie a neurológie). Sú  rozdelené 
podľa intenzity a rozsahu poskytovanej starostlivosti na: 

ARO – najvyšší stupeň starostlivosti, pacienti so zlyhanými orgánovými funkciami, vyžadujúci 
mechanickú ventiláciu, komplexnú monitoráciu a ošetrovateľskú starostlivosť a multiorgánovú 
farmakologickú a mechanickú podporu. Ideálny pomer sestra - pacient 1:1, lekár – pacient 1:3. 

JIS (vrátane SICU, CCU) – nižší stupeň, pacienti so zlyhaním jedného orgánového systému, 
s hroziacim orgánovým zlyhaním, pooperačný pacienti, pacienti v rekonvalescencii po 
multiorgánovom zlyhaní, odpájanie od UPV, dlhodobá ventilácia.  Na základe analýzy vstupných 
dát, ktoré pozostávali z dopytu – aktuálneho a vzhľadom k demografickému vývoju ako aj na 
základe priemernej dĺžky pobytu pacienta na lôžku a obložnosti jednotlivých pracovísk v súčasnosti 
sme vypočítali nasledovný počet intenzívnych lôžok: 

1. ARO lôžka  - boxy s maximálnou úrovňou starostlivosti, ventilovaní pacienti, pacienti po 
polytraume, ťažkých operačných zákrokoch etc.  

2. JIS lôžka – boxy s nižšou úrovňou starostlivosti, napriek tomu intenzívnou. 

Napriek tomu že budú všetky box ICU uniformné, v rámci vnútorného rozdelenia bude ich členenie 
nasledovné: 10 boxov CCU, 10 boxov STROKE, 30 boxov chirurgických a 16 boxov 
internistických. Jednotlivé boxy môžu byť podľa požiadaviek obsadené pacientami rôznych 
diagnóz.  

Celkovo sa plánuje 66 boxov ICU. Tieto boxy budú môcť byť v odôvodnených prípadoch použité 
aj pre pediatrickú starostlivosť, ktorej JIS je situovaná v rámci Detskej kliniky, ktorá je dizajnovaná 
komplexne na jedno podlažie.  

Celkovo je cieľom zabezpečenie komplexnej intenzívnej starostlivosti na najvyššej úrovni 
vrátane najmodernejších techník a postupov ako je napr. využívanie extrakorporálnej 
oxygenácie, telemedicíny, digitálne riadeného systému polohovania a pod. 
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Vysoký stupeň riadenia a kontroly manažmentu pacientov, umožňuje redukciu času prítomnosti 
lekára pri lôžku pacienta s jeho využitím  napr. na operačných sálach,  umožňuje operatérom stály 
prístup k dátam pacienta. Pracovisko intenzívnej starostlivosti je dôležitou a neoddeliteľnou 
súčasťou každého nemocničného pracoviska. V novej nemocnici je naplánovaná centralizácia lôžok 
KAIM a JIS tak, aby sa okrem iného zmenila aj organizácia intenzívnej starostlivosti a jej podpora. 
Na Slovensku tiež chýba funkčné ECMO centrum pre kardiorespiračné zlyhania nezvládnuteľné 
konvenčnými technikami. 

Hlavná štruktúra (platí pre všetky vyššie uvedené): 

a) Terapeutický/observačný box – univerzálne/uniformné jednotky s posteľou s prístupom zo 
4 strán,  ARO – najvyšší typ starostlivosti s ventiláciou pre každé lôžko – vyžaduje väčší priestor 
boxu, bez kúpeľne a bez umývadla. Podľa aktuálnych medzinárodných odporúčaní by z dôvodu 
eliminácie nozokomiálnych infekcií nemali byť v priestoroch ARO, JIS umývadlá pre pacientov. 
V prípade že je pacient schopný sám alebo s doprovodom využívať WC a sprchu, je preložený na 
nižšiu úroveň starostlivosti. Lôžko musí byť pod priamym dohľadom sestry. Ideálnym riešením je 
malá pracovná stanica pri vstupe do miestnosti. Je tiež vhodné zabezpečiť on-line monitoring do 
centrálnej pracovne zdravotníckeho personálu.  

 
b) Zákrokové miestnosti – môže byť využitý sál jednodňovej chirurgie, ak nevyžaduje 

komplikovaný transport 
 

c) Resuscitačný box – stačí výklenok pre vozíky 
 

d) Lôžkové laboratórium – JIS musí mať k dispozícii laboratórne výsledky 24/7/365 – to 
vyžaduje nielen lôžkové laboratórium, ale aj 24 kontakt s pohotovostnou laboratórnou službou 

 
e) Prípravovňa liekov (vrátane skladových priestorov) 
 
f) Podporné súčasti (jedna spoločná kúpeľňa pre pacientov s dvíhacím zariadením, skladové 
priestory pre technológie (RTG, USG, CVVH, ventilačná technika, monitory etc.), skladové 
priestory pre materiál) 

 
g) Priestory pre personál – pracoviská sestier, centrálna sesterňa, denná miestnosť, zázemie (v 
zmysle legislatívy)  

Všeobecné  požiadavky: 

- samostatné boxy – t.j. nemusí byť oddelenie stenou, stačí zasúvacia stena alebo sklo 
- možnosť invazívneho i neinvazívneho monitorovania 
- automatické dvere 
- min. jedna miestnosť s podtlakom a jedna s pretlakom, s priechodom cez vzduchovú komoru  
- virtuálny monitoring pacientov 
- všetky ďalšie súčasti v zmysle platnej legislatívy 

Podobne ako ostatné pracoviská, aj intenzívna starostlivosť má v súčasnosti veľmi dobrú 
starostlivosť so zahraničnými pracoviskami a vynikajúcu interdisciplinárnu spoluprácu. V období 
pandémie COVID-19 sa intenzivisti aktívne zapájali aj do viacerých projektových výziev 
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a inštruovali ostatných v starostlivosti o pacienta vyžadujúceho intenzívnu starostlivosť najmä 
prostredníctvom tréningu zručností s využitím postupov simulačnej a virtuálnej medicíny. 

3.6.1.8 Lôžková časť 

Celosvetové stratégie v oblasti zdravotníctva smerujú k znižovaniu kapacít lôžkových častí 
nemocníc. Súvisí to nielen so zavedením systému DRG, ale aj s novým pohľadom na dopyt 
zdravotníckych služieb. Zmena konceptu vychádza z dôležitosti: 

- preventívnej a primárnej starostlivosti, ktorá znižuje priemerný počet hospitalizácií, 
- presunu časti starostlivosti na dlhodobú starostlivosť, geriatrickú starostlivosť, starostlivosť 

v domácom prostredí a paliatívnu starostlivosť.  

Model využívaný pri príprave novej nemocnice je model zameraný na pacienta a jeho rodinu, t.j. 
znižuje počet dopytu po lôžkovej zdravotnej starostlivosti na základe zvýšenia dopytu po 
ambulantnej starostlivosti, sofistikovanej diagnostike a minimálne invazívnej liečbe. Optimalizácia 
procesov aj v rámci lôžkových oddelení je podmienená nedostatkom a fluktuáciou zdravotníckeho 
personálu, čo sa stáva problémom takmer vo všetkých krajinách EÚ.  

Všeobecné odporúčania pri príprave moderných nemocníc upozorňujú na problémy spojené 
s vytváraním malých špecializovaných jednotiek. Preto sme aj my v rámci modelu pristúpili 
k plánovaniu väčších jednotiek – flexibilných modulov, ktoré zabránia replikácii 
poskytovaných služieb a redukujú náklady. 

Pri výpočte kapacity lôžkových jednotiek boli brané do aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť 
budúce potreby lôžok, ako napríklad potenciálne uzavretie alebo zlúčenie nemocníc, konkurencia 
zo strany prípadných nových poskytovateľov špecializovaných služieb a potenciál rozšírenia 
poskytovateľov domácej zdravotnej starostlivosti. 

Pri výpočte obložnosti sme sa pohybovali v rozsahu do 90%, nakoľko je vždy potrebné kalkulovať 
aj s neplánovanými príjmami. 

Základné funkčné vzťahy: 

• urgentný príjem 
• hlavná recepcia/príjem pacientov 
• rádiológia 
• centrálne laboratórium 
• centrálne operačné sály/pôrodné sály 
• jednotky intenzívnej starostlivosti 
• lekáreň 
• zásobovanie, upratovanie a iné podporné služby (cez tzv. servisný koridor) 

Lôžkové oddelenia budú zoskupené podľa odborností do piatich hlavných oblastí: 

a) matka a dieťa 
b) chirurgia 
c) interná medicína 
d) „hlava“ 
e) pediatria 
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Jednotlivé oblasti v nasledujúcom texte nie sú usporiadané podľa priority, t.j. ich postavenie 
v koncepte nemocnice je rovnocenné.   

Hlavná štruktúra každého lôžkového oddelenia/funkčného celku: 

a) jednolôžkové izby  - maximalizujú súkromie pacienta, uľahčujú účasť členov rodiny v 
starostlivosti a lepšie riešia špeciálne potreby, napríklad kontrolu infekcie. V prípade niektorých 
odborností plánujeme 2-lôžkové izby (adolescenti, psychiatria). Všetky izby musia byť vybavené 
ako izby intermediálnej starostlivosti. Vzhľadom k tomu, že nemocnica bude predstavovať 
prostredie zamerané na pacienta – pacienta nepresúvame medzi oddeleniami (okrem iného to 
zvyšuje administratívnu záťaž, koordináciu a kontinuitu starostlivosti) – t.j. pacient ostáva na jedinej 
špecializovanej jednotke s relevantnými decentralizovanými klinickými/ doplnkovými službami a 
stará sa oň malý, multidisciplinárny tím pre starostlivosť o pacienta - ak je to možné vzhľadom na 
objemy pacientov. Zoskupenie izieb do menších ošetrovacích jednotiek s maximalizáciou počtu 
lôžok na jednotku (tzv. personalizované zoskupenie) – znižuje potrebu chôdze ošetrovacieho 
personálu – max 8 lôžok/sestra (napr. 32-posteľová ošetrovateľská jednotka môže byť rozdelená do 
modulov alebo zoskupení so štyrmi, šiestimi alebo ôsmimi lôžkami alebo rozdelená do dvoch 16-
lôžkových podjednotiek) – tieto moduly je potom jednoduchšie obsadiť v nočnej smene – t.j. 
zvyšuje sa na 2 moduly/sestra. Všetky izby budú čo najviac univerzálne s možnosťou prispôsobenia 
akútnemu stavu alebo špeciálnej starostlivosti o pacienta. Zároveň bude mať každá izba potenciál 
prispôsobenia sa meniacim sa požiadavkám a vzorcom použitia bez potreby rekonštrukcie. Izba 
musí umožniť umiestnenie podporných a zdvíhacích systémov. Každá izba bude mať 4 funkčné 
zóny/oblasti: 
- pacientska zóna – čelný panel (s prívodmi vzduchu, kyslíka, možnosti napojenia na monitory 

etc.), posteľ, stolík, TV, šatník/skriňa, IoT – napr. senzory v posteli/matracoch, 
- zóna poskytovateľa starostlivosti – stanice na prístup k dátam (dokumentácii), priestor pre 

ošetrujúci personál – prístup k lôžku z troch strán, 
- rodinná zóna - kreslo alebo rozkladacie lôžko na spanie, stolička so stolíkom,  
- hygienická zóna -  zahŕňa toaletu / sprchovací kút pre pacienta, umývadlo.  

 
b) izolačné izby – na každej ošetrovacej jednotke bude min. 1 izolačná podtlaková izba pre 
pacienta s infekciou prenášanou vzduchom (respiračné infekcie, tuberkulóza, kiahne etc. – 
podtlakové, na vybraných pracoviskách (transplantačná jednotka, hematológia) bude min. 1 izba 
pretlaková. Pre každú lôžkovú jednotku s 32 lôžkami bude k dispozícii najmenej jedna izolačná 
miestnosť. Tieto miestnosti sa môžu použiť aj na štandardnú starostlivosť. 
 
c) bariatrické izby – na každej ošetrovacej jednotke bude min. 1 izba špeciálne upravená pre 
bariatrického pacienta (posteľ širšia s vyššou nosnosťou, špeciálne upravená kúpeľňa, širšie dvere). 
  
d)   centrálne ošetrovacie jednotky rovnomerne rozmiestnené medzi lôžkovými izbami – pre 
zdravotnícky personál, monitoring (i- monitoring). Tieto jednotky budú zároveň predstavovať 
miesto pre príjem pacienta.  
 
e) priestory pre personál – na každej lôžkovej jednotke min. jedna spoločná denná miestnosť 
pre personál, 1 zasadacia miestnosť (využívaná aj pre vzdelávanie) a 1 konzultačná miestnosť (v 
prípade špecializovaných pracovísk aj s vyšetrovňou). Každé oddelenie má okrem stanovišťa sestier 
aj 2x ambulanciu/vyšetrovňu, ktorá môže byť využitá aj slúžiacimi lekármi. Samostatné pracovne 
sestier a lekárov nie sú žiaduce.  
 
f) podporné priestory – v zmysle platnej legislatívy 
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Ostatné požiadavky na lôžkové oddelenie: 

a) elektronické monitorovacie systémy, tablet, integrovaný tablet pri posteli pacienta (na záznamy 
výkonov, fyziologických funkcií); 

b) distribúcia materiálu a liekov modelom „práve včas“ – znižuje nutnosť skladovacích priestorov, 
c) decentralizované podporné služby – izbový rozvoz stravy, pomocné služby, automatizované 

dopravné systémy, zásobovacie skrinky pre pacientske izby – pri vstupe do miestnosti – 
spotrebný materiál, čisté posteľné povlečenie, uzamykateľná zásuvka na lieky; 

d) zábrana nozokomiálnych infekcií - umiestňovanie hygienických staníc pred izbu, minimalizácia 
horizontálnych plôch, minimálne zásoby na pacientskej izbe, ľahko prístupné ochranné 
prostriedky (jednorazové), prípadne dávkovače na jednorazové pomôcky; 

e) stanica potrubnej pošty musí byť umiestnená v blízkosti centrálnych ošetrovacích jednotiek; 
f) vysoký štandard bezpečnosti vrátane kontroly prístupu a výstupu z jednotky – senzorové panely 

na vstupoch a výstupoch umožňujúce kontrolovať pohyb pacienta. 

Výhody jednolôžkových izieb 
 
a) Zníženie počtu nozokomiálnych nákaz 
 
Pomer jednoposteľových izieb signalizuje environmentálnu kvalitu poskytovanie zdravotníckych 
služieb, zaostávame za krajinami EÚ. U nás sú jednoposteľové izby iba ako nadštandard a neslúžia 
na izoláciu pacientov čo nie je správny prístup. Stúpa výskyt rezistentných kmeňov baktérií - títo 
pacienti vyžadujú nielen izoláciu, ale pri každej novej hospitalizácii uloženie do expektačnej izby 
a urobenie vstupného skríningu, stúpa nám počet pacientov s clostrídiovými (CDI – clostridium 
difficle) infekciami, ktorí si vyžadujú izolačné opatrenia so samostatným WC a kúpeľnou (nárast 
izolátov Cl.difficile z 1,7% na 17,1%). Bremeno CDI spojených so zdravotnou starostlivosťou v 
nemocniciach pre akútnu starostlivosť v EÚ / EHP sa odhadovalo na 123 997 prípadov ročne. V 
prieskume bodovej prevalencie ECDC (PPS) infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou 
(HAI) a antimikrobiálneho použitia v európskych nemocniciach pre akútnu starostlivosť 2011 - 
2012 ( ECDC PPS ) bol C. difficile 8. najčastejšie zisteným mikroorganizmom medzi HAI. Na 
základe konzervatívnej hodnoty 3% pripísateľnej úmrtnosti možno počet úmrtí, ktoré sa vyskytnú 
ako priamy dôsledok CDI spojeného so zdravotnou starostlivosťou, odhadnúť na 3 700 ročne v EÚ 
/ EHP. Zavedením jednolôžkových – štandardne jednolôžkových izieb s vlastnou kúpeľnou sa môže 
zredukovať aj výskyt takto závažných nozokomiálnych nákaz. Ďalšie informácie sú dostupné na 
stránkach 
• https://www.ecdc.europa.eu/en/clostridium-difficile-infections/facts 
• https://www.ecdc.europa.eu/en/clostridium-difficile-infections/surveillance-and-disease-data 

Výsledky výskumov zaoberajúcich sa touto problematikou jednoznačne podporujú koncept 
jednolôžkových izieb. 

b) Komfort z pohľadu pacienta: 

Pacienti už viac neakceptujú tradičné Nightingaleovské oddelenia s viaclôžkovými izbami ako 
vhodné liečivé prostredie. Jednolôžkové izby sú základnou podmienkou pre poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti orientovanej na pacienta (patient centred care) a okrem iného: 

- vytvárajú liečivé prostredie, eliminujú stresové a rušivé faktory súvisiace s poskytovaním zdrav. 
starostlivosti iným pacientom na izbe – zvuky iného pacienta, zdrav. personálu, prístrojov, 
alarmy a pod. 

- poskytujú pacientovi osobný priestor, 
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- poskytujú pacientovi súkromie - napr. na vizite nebudem/nechcem informovať pred ďalším 
pacientom o svojom ochorení, súkromie pri toalete, 

- garantujú diskrétnosť, otvorenú komunikáciu a ochranu osobných údajov pri komunikácii 
pacient –zdravotník (GDPR), 

- minimalizujú potrebu presunu pacienta na iné lôžko, do inej izby 
- umožňujú, aby zdravotná starostlivosť (vyšetrenia, aplikácia liečby...) prišla za pacientom  

a pacient sa nemusel presúvať za starostlivosťou po celej nemocnici, 
- vytvárajú podmienky pre spoluprácu s rodinou a podporu rodiny a priateľov (uľahčený prístup, 

flexibilný návštevný čas, neobmedzovanie iných pacientov), 
- vyššia bezpečnosť – v projekte sú izby usporiadané tak, že jedna sestra vidí do 4 izieb – takže 

má veľmi dobrý prehľad v porovnaní s dlhými chodbami kde je pracovisko sestier 
decentralizované a sestra musí chodiť po celej chodbe aby skontrolovala pacientov 

- izba je dostatočne veľká, v prípade požiadaviek pacientov je možné umiestniť na izbu ďalšieho 
pacienta.  

Zistilo sa, že 93% pacientov, ktorí majú skúsenosť s pobytom na jednolôžkovej izbe, by si pri 
ďalšom pobyte volilo jednolôžkovú izbu. 

c) Komfort z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti 
 

- Jednolôžkové izby umožňujú, aby zdravotná starostlivosť (vyšetrenia, aplikácia liečby...) prišla za 
pacientom  a pacient sa nemusel presúvať za starostlivosťou po celej nemocnici, 

- lepšia ventilácia a filtrácia vzduchu, ľahšia dostupnosť umytia a dezinfekcie rúk na jednolôžkovej 
izbe znižuje zásadným spôsobom riziko nozokomiálnej infekcie, 

- pacient na jednolôžkovej izbe nemusí počas pobytu meniť lôžko ani izbu, čím je zabezpečená 
kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti a znížené ekonomické aj personálne náklady. Pri 
viaclôžkových izbách musí pacient v priebeh jedného pobytu v nemocnici aj niekoľkokrát zmeniť 
lôžko alebo izbu z dôvodu potreby izolácie alebo umiestňovania pacientov na  izbu podľa 
pohlavia,  

- jednolôžkové izby sú flexibilné - umožňujú pri stúpajúcej klinickej potrebe eskaláciu poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti bez toho, aby pacient musel byť presunutý na drahé a preťažené 
intenzívne lôžko. 
 

d) Efektívnosť využitia 
- Vyššia obložnosť– pri jednolôžkových izbách je možné dosiahnuť obložnosť nad 85%. 

Viaclôžkové izby neumožňujú dosiahnuť požadovanú vysokú obložnosť vzhľadom na potrebu 
izolácie niektorých pacientov a ukladania pacientov podľa pohlavia.  

- vyššia kapacita – vyššia obložnosť jednolôžkového zariadenia  predstavuje aj vyššiu kapacitu pri 
rovnakom počte lôžok, 

- nižšie náklady – každý preklad pacienta nesie so sebou určité náklady. Nižší počet prekladov 
z lôžka na lôžko a z izby do izby v jednolôžkovom zariadení kladie nižšia nároky na 
ošetrovateľský personál aj na upratovanie a teda aj nižšie náklady, 

- vyššia flexibilita a adaptabilita infraštruktúry jednolôžkového zariadenia umožňujú vyrovnať sa 
s komplexnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti a s výzvou rastúceho dopytu.  

Ďalšie informácie o komforte sú napr. v publikáciách:  
 
• Mc Donald, EG. Et al.:Time-Series Analysis of Health Care–Associated Infections in a New 

Hospital With All Private Rooms, JAMA Intern Med. 2019;179(11):1501-1506.  
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• Taylor E. Et al.: Single-Occupancy Patient Rooms: A Systematic Review of the Literature Since 
2006 Health Environments Research & Design Journal 2018, Vol. 11(1) 85-100  

• Walker D. Challenging the culture of caring of 100 years: the evidence behind single-room 
provision in hospitals Future Hospital Journal 2016 Vol 3, No 1: 30–2  

• Boardman AE: A Cost-Benefit Analysis of Private Versus Semi-Private Inpatient Rooms in a 
New Hospital, 2007 

Facility Guidelines Institute’s Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities 
(FGI) odporúča pri koncepte izieb zameraných na pacienta a jeho rodinu 250 štvorcových stôp NFA, 
čo je  22,5 m2 bez kúpelne, skriniek Dutch Hospital (Holandsko) má štandard 23,5 m2 na izbu (opäť 
bez kúpelne). Štandardná lôžková izba v predkladanom projekte majú 26,2 m2 vrátane kúpelne (4,8 
m2) – t.j. plocha izby je kalkulovaná na 21,4 m2 – menej ako štandard NHS a Holandsko.  

Lôžková časť – matka a dieťa 

Vzhľadom k tomu, že nemocnica bude orientovaná na pacienta je nevyhnutné zmeniť aj 
starostlivosť o matku a dieťa. Táto časť predstavuje lôžkové oddelenie zamerané na starostlivosť 
o ženu počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode – pôrodnícke oddelenie a na starostlivosť 
o novorodenca – neonatologické oddelenie. Oddelenie je špecificky postavené na špecializovanej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá sa dynamicky mení v čase. Pokiaľ bude na oddelenie prijatá žena 
s rizikovou graviditou, jej izba môže byť využitá tak pre antenatálnu ako aj postnatálnu 
starostlivosť. Percentuálne rozdelenie všetkých izieb je 30% pre antenatálnu a 70% pre 
postnatálnu starostlivosť. Pomer využitia sa môže zmeniť podľa aktuálnych potrieb.  

Výhody:  

- zlepšenie kontinuity starostlivosti - ten istý personál sleduje pacientku od prijatia cez 
predpôrodnú prípravu, pôrod až po prepustenie 

- zlepšené využívanie zdrojov, 
- znížené nepriame náklady na doplnkové služby s minimálnymi presunmi pacientov - menej 

priestorov na čistenie, menší obrat a menej času stráveného sledovaním pacientov 
- zabezpečenie starostlivosti o matku a dieťa v jednej miestnosti. 

Nemocnica je už v súčasnosti Centrom excelentnosti pre perinatologický výskum a perinatologickú 
starostlivosť. Zameranie na perinatológiu je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o ženu, matku. Zo 
špecializovaných metód, ktoré sú využívané v perinatálnej starostlivosti môžeme uviesť 
kordocentézu s možnosťou intrauterinnej transfúzie krvi, invazívne chirurgické zákroky u tehotnej 
ženy, používanie pulzného oxymetra a ST analýzy fetálnej srdcovej činnosti počas pôrodu a iné. 
Pracovisko súčasnej nemocnice je jediným perinatologickým pracoviskom s Európskou 
akreditáciou.  

Základné súčasti oddelenia budú štandardizované (viď vyššie). 

Základné funkčné väzby: 

• parkovisko 
• urgentný príjem 
• centrálne operačné sály – prepojenie na sekčný sál 
• jednotka intenzívnej starostlivosti 
• centrálne laboratórium 
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• NICU 
• lekáreň 
• zásobovanie, upratovanie, stravovanie a odpadové hospodárstvo 

V rámci jednolôžkových izieb na oddelení rizikovej gravidity a pôrodníckom oddelení musí byť 
vytvorená 5 zóna – zóna novorodenca -  pre detskú postieľku alebo inkubátor, prebaľovací priestor 
a priestor na kúpeľ novorodenca. Pokiaľ je žena monitorovaná v rámci rizikovej tehotnosti, môže 
byť umožnený pobyt dvoch žien/izbu. Izby by mali byť maximálne odhlučnené – zníženie stresu 
novorodenca. Pokiaľ tento nebude možné v rámci izby vytvoriť, požadujeme priestor na kúpeľ 
novorodenca v novorodeneckej časti pre fyziologických novorodencov. Spoločné priestory pre 
fyziologických novorodencov môžu byť s pozorovacím oknom a kontrolovaným prístupom 
verejnosti. Budú umiestnené hneď vedľa pracoviska sestier. 

Na pôrodníckom oddelení musí byť tiež vytvorený priestor pre skladovanie a ohrievanie mlieka 
(materského alebo umelého). Maximálny počet lôžok – 20 

Pôrodné sály. Prístup na pôrodnú sálu musí byť zabezpečený 24/7/365. Vstup musí byť 
jednoznačný – žena v očakávaní pôrodu vynecháva urgentný príjem a ide priamo na pôrodnicu. 
V rámci pôrodných sál bude recepcia/príjem pacientiek, vyšetrovňa (2x), čakáreň, čakáreň a 
prezliekáreň pre rodinných príslušníkov. Pôrodné sály sú koncipované ako samostatné pôrodné 
boxy s pôrodnými lôžkami/kreslami (6 pôrodných boxov). Jeden box bude s pôrodnou vaňou. 
Súčasťou pôrodných sál musí byť aj  

- box na očistenie novorodenca a resuscitačný box pre novorodenca 
- prípravňa liekov vrátane anestetickej prípravy 
- priama konektivita na sekčný sál (max do 3 minút) 
- samostatná kúpeľňa s toaletami. 

Pôrodné sály budú mať jednotný dizajn a vybavenie, ktoré umožní zvládnuť komplikácie s nízkou 
mierou rizika. Pokiaľ sa miera rizika zvyšuje, žena je presunutá na sekčný sál.  

Starostlivosť o novorodenca je pod kontrolou neonatologickej kliniky, ktorá je mienkotvorným 
neonatologickým pracoviskom, akceptovaným aj v zahraničí a odbornou verejnosťou hodnotené 
ako najlepšie v SR. Pôrodnícke a neonatologické oddelenie sú dlhodobo dobre hodnotené aj 
v celoslovenských prieskumoch spokojnosti. V starostlivosti o novorodenca poskytuje nemocnica 
väčší rozsah zdravotnej starostlivosti pričom má stále lepšie ukazovatele perinatálnej úmrtnosti. 
Pracovisko vykonáva telefonické neonatologické konzultácie pre mnohé slovenské pracoviská, 
vykonáva 24 hodinovú transportnú službu  a dokáže prebrať novorodencov aj z pracovísk mimo 
regiónu (chirurgických popr. aj iných in utero – Bratislava, Nitra, Nové Zámky, Košice, Trenčín, 
Poprad a pod.), má významne kvalitnejšie personálne zabezpečenie v kategórii lekár i sestra a 
prítomnosť JLF UK a úzka spolupráca s ňou je zárukou uplatňovania progresívnejších postupov 
v liečbe.  

Pracovisko je okrem iného schopné poskytnúť komplexnú starostlivosťou kriticky chorých 
novorodencov (aj perioperačná starostlivosť), s čím je spojený vyšší počet hospitalizácií kriticky 
chorých novorodencov a pripravenosť poskytovať liečbu aj novorodencom pod hranicou 
životaschopnosti. Neonatológia v Martine vytvára Národné centrum starostlivosti o novorodencov 
narodených na hranici životaschopnosti (periviabilné deti). V tomto prípade ide o celosvetový 
a celoeurópsky trend. V SR neexistuje iné pracovisko, ktoré by sa uvedenej problematike 
systematicky venovalo a spĺňalo by personálne predpoklady pre zabezpečenie tohto typu 
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starostlivosti. Starostlivosť o uvedenú skupinu pacientov navyše získanou erudíciou významne 
zlepšuje aj prognózu detí narodených už nad hranicou viability.  

V nemocnici plánujeme tiež vytvoriť Národné centrum neonatálnej chirurgie  v spolupráci 
s Klinikou detskej chirurgie. Vrodené a získané ochorenia novorodencov vyžadujúce si chirurgickú 
intervenciu (okrem VVCH srdca a rázštepov pery a podnebia) sa v súčasnosti liečia v SR na 4 
pracoviskách. Centralizácia najzávažnejších prípadov a perioperačná neonatologická starostlivosť 
by viedla k významnému zlepšeniu výsledkov a dlhodobej prognózy týchto pacientov. Základným 
predpokladom je to, že Neonatologická klinika UNM je už 20 rokov jediným neonatologickým 
pracoviskom v SR, ktoré poskytuje komplexnú perioperačnú starostlivosť od prenatálneho obdobia  
všetkým novorodencom vyžadujúcim si chirurgickú intervenciu (okrem VVCH srdca a rázštepov 
pery a podnebia). 

Intenzívna starostlivosť o novorodenca  - NICU - je definovaná ako starostlivosť o zdravotne 
nestabilných alebo kriticky chorých novorodencov, ktorí vyžadujú nepretržitú ošetrovateľskú 
starostlivosť, sú po chirurgických výkonoch/zákrokoch, vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu alebo 
iné invazívne monitorovacie postupy. Výhody jednolôžkovej izby NICU - menší hluk a nepriaznivé 
osvetlenie, predĺženie súkromného času s rodinou, menšia nutnosť sedácie, menej nozokomiálnych 
infekcií, skrátená dĺžka pobytu, zvýšená spokojnosť pacientov / rodičov a personálu. NICU môže 
byť plánovaná aj pre väčší počet inkubátorov v jednej miestnosti, čo vyžaduje menší priestor. Pri 
realizácii budeme  postupovať podľa usmernení Európskej neonatologickej spoločnosti pre NICU. 

Rozšírením priestorov novorodeneckej kliniky dochádza k nárastu počtu hospitalizovaných 
nezrelých detí s rizikom retinopatie nedonosených. Doteraz sa tieto deti vyšetrovali 
oftalmoskopicky, čo je personálne i časovo veľmi náročné. Po dobudovaní nemocnice by mala byť 
zaistená aj detailná diagnostika a terapiu vrátane aplikácie anti VEGF intravitreálne. 

V časti matka-dieťa bude zároveň vytvorený priestor pre laktačnú poradňu, môže byť v rámci 
spoločenskej miestnosti pre matky. 

Preferovaný maximálny počet lôžok v pôrodníckej jednotke je 20 lôžok. Počet detských postieľok 
v časti pre fyziologických novorodencov by nemal prekročiť 16 detských postieľok. Počet sa 
neduplikuje s počtom rooming in izieb.  

Lôžková časť – Chirurgia  

Celkový počet lôžok zahŕňa lôžka pre všeobecnú chirurgiu, cievnu chirurgiu, plastiku, hrudníkovú 
chirurgiu, urológiu a ortopedicko/traumatologické lôžka – z toho 20% pre septickú časť. Centrum 
bude v priamom napojení na centrálne operačné sály zabezpečovať komplexné spektrum 
chirurgických operácií pre vybrané indikácie. Bude logicky a funkčne prepojené na traumacentrum 
a urgentný príjem, ako aj na ďalšie centrá nemocnice, ktoré vyžadujú chirurgické zákroky. Na druhej 
strane bude funkčne prepojené s pooperačnou starostlivosťou vrátane intenzívnej starostlivosti.  

Chirurgia, ako už bolo uvedené, bude spájať viaceré odbornosti. Z klasickej chirurgie bude 
nemocnica riešiť všetky typy zákrokov, vrátane onkochirurgickej operatívy. Vzhľadom k trendom 
sa plánuje postupne zamerať aj na miniinvazívne zákroky, napr. miniinvazívne resekcie rekta 
a hrubého čreva, miniinvazívne resekcie pečene, miniinvazívne operácie pankreasu a pod. Chirurgia 
v Martine už v súčasnosti jednoznačne zlepšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti  o pacientov s 
týmito ochoreniami čo sa odráža aj v kvalite života pacienta. K tomu využíva moderné a vedecky 
potvrdené liečebné trendy, ktoré prinášajú menej pooperačných komplikácií a rýchlejšiu 
rekonvalescenciu pacientov, pri zachovaní onkologickej radikality. Klinika už má vybudovaný  
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systém starostlivosti o tieto skupiny pacientov, organizuje  workshopy a konferencie  s uvedenými 
problematikami. Vyškolený personál aktuálne realizuje cca 400 výkonov na čreve, 100 výkonov na 
pečeni a 100 výkonov na pankrease.  Z toho cca 60%  sú výkony laparoskopické. Pracovisko plánuje 
aj roboticky realizované zákroky pre túto oblasť ochorení. 

Vo vzťahu k stúpajúcej incidencii nešpecifických črevných zápalových ochorení bude pracovisko 
riešiť aj chirurgická liečba Morbus Crohn a Colitis ulceróza. Táto problematika vyžaduje 
interdisciplinárnu spoluprácu, pričom výhodou je previazanie gastroenterologického 
a chirurgického pracoviska v jednej nemocnici, prepracovaná interdisciplinárna spolupráca a 
špecializácia interného a gastroenterologického pracoviska na tento typ ochorení. V súčasnosti 
v problematike vzdelaní a skúsení chirurgovia už realizujú viac ako 100 chirurgických výkonov  
a konzultácií ročne s vynikajúcimi liečebnými výsledkami s minimom komplikácií. 

Nová nemocnica bude mať nové traumacentrum, ktoré v súčasnosti v starej nemocnici úplne chýba. 
Okrem možností komplexného riešenia polytraumy predstavuje aj možnosť ďalšieho rozvoja 
hrudníkovej chirurgie. Tá sa v súčasnosti venuje najmä onkochirurgii, kde je plne integrovaná do  
pneumologicko-chirurgicko-onkologického indikačného tímu. Za posledné dva roky pracovisko 
zaviedlo pokročilú videotorakoskopickú operatívu – uniportal VATS resekcie (lobektómie, 
pneumonektómie), NITS neintubačnú hrudníkovú chirurgiu, zrealizovalo unikátnu náhradu hrudnej 
kosti titánovým implantátom vytlačeným 3D tlačou a pod. Cieľom novej nemocnice je ďalej 
navyšovať počty operovaných pacientov týmto spôsobom nakoľko ide o svetový trend, s cieľom 
zvyšovať pomer realizovaných uniportal VATS lobektómii ku otvoreným klasickým operáciám. 
Ďalšou svetovou metodikou, ktorá sa už v súčasnosti realizuje je tzv. neintubačná hrudníková 
chirurgia (NITS - non-intubated thoracic surgery). Aktuálne je NITS v podmienkach UNM 
rezervovaná pre pacientov, ktorí nie sú schopní podstúpiť výkon v celkovej anestézii. Nemocnica 
plánuje rozšíriť indikácie NITS na väčšie spektrum pacientov, tak aby bola NITS súčasťou rutinnej 
operatívy, podobne ako na mnohých pracoviskách hrudníkovej chirurgie vo svete. Cieľom tejto 
modality je redukcia pooperačných komplikácii následkom operácií v celkovej anestézii so 
selektívnou intubáciou, realizovať chirurgický výkon u pacientov, ktorí sú kontraindikovaní pre 
thorakochirurgiu vzhľadom k neúnosnosti celkovej anestézie a zníženie operačných a 
hospitalizačných nákladov. Túto metódu zatiaľ UNM realizuje ako jediné pracovisko na Slovensku.  

Kľúčovou výzvou novej nemocnice v tejto oblasti je spustenie kardiochirurgie, s výnimkou 
komplikovaných operácií srdca a transplantácií srdca a roboticky asistovanej hrudnej chirurgie.  

Okrem rutinných výkonov cievnej chirurgie sú v súčasnosti vyžadované aj výkony cievnej 
mikrochirurgie a to najmä pre terapiu ischemických chronických rán. Je jednoznačné, že univerzitná 
nemocnica musí mať resp. musí disponovať aj cievnou chirurgiou. Už v súčasnosti pracovisko 
cievnej chirurgie rieši kompresívne syndrómy (okrem Martina sa táto problematika rieši len 
v Národnom ústave srdcových chorôb v Bratislave),  laparoskopickú deliberáciu truncus coeliacus  
pri Dunbarovom syndróme ako jediné pracovisko v SR, liečbu chemodektómov v štádiu Shamblin 
III s predoperačnou embolizáciou a pod. V rámci excelentnosti by sa táto časť viac zamerala cievnu 
mikrochirurgiu, možnosť liečby chronických ischemických rán a plánuje rozšíriť aj oblasť 
transplantácie autológnych kmeňových buniek 

Pracovisko plastickej chirurgie vykonáva kompletnú starostlivosť o pacientov s estetickými 
operáciami a tiež o pacientov s kožnými ochoreniami, kožnou rakovinou spolu s rakovinou prsníka, 
kde vykonáva rekonštrukciu prsníkov po extirpácii nádorov a subcutánnej mastektómii. Taktiež 
zabezpečuje kompletnú starostlivosť o chirurgiu ruky. V poslednom období pracovisko začalo riešiť 
mikrochirurgické zákroky a plánuje riešenie rozštepových operácií.  
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Okrem traumatológie budú v časti chirurgia aj pacienti po plánovaných ortopedických zákrokoch, 
realizovaných v celkovej anestézie. Z pohľadu dopytu pôjde najmä o pacientov po revíznej 
endoprotetike kolenného a bedrového kĺbu, unikondylárnych náhradách kolenného kĺbu, či po 
poraneniach panvového kruhu a acetabula. V uvedených oblastiach stúpa počet pacientov, ktorý 
vyžadujú nielen plánované operácie, ale stúpa aj počet prípadov s tzv. revíznymi operáciami. 
Narastá najmä počet revíznych operácií kolenného aj bedrového kĺbu. Stúpa počet pacientov 
s unikondylárnym postihnutím kolenného kĺbu artrózou. Vzniká potreba a dopyt po nových typoch 
tzv. personalizovaných implantátov, pričom v tejto oblasti nemocnica plánuje rozšíriť oblasť 
spolupráce s Technickou univerzitou v Košiciach. Vzniká tiež potreba rozšíriť spektrum 
operačných výkonov na panve u polytraumatizovaného pacienta a potreba rekonštrukcií 
acetabulárnych zlomenín. 

Špeciálnou súčasťou chirurgického centra bude pracovisko transplantačnej chirurgie, ktoré 
vyžaduje 10 lôžok s vyšším stupňom ochrany (započítané v celkovom počte), najmä z dôvodu 
umiestnenia imunodeprimovaných pacientov. Zároveň by malo mať dostupné nefrologické 
konzultácie a dialyzačné pracovisko, pokiaľ nebudú niektoré dialyzačné prístroje situované priamo 
na tomto oddelení. Táto kombinácia indikuje vytvorenie kombinovaného internisticko-chirugického 
pracoviska - komplexné Transplantačno-nefrologické oddelenie (od základnej nefrologickej 
starostlivosti, cez biopsie natívnych a transplantovaných obličiek, dialýzu, podanie biologickej 
liečby, realizovanie imunoadsorbcie a plazmaferézy  až k samotnej transplantácii obličky – príprava 
pred transplantáciou, vyšetrenia pred zaradením na čakaciu listinu, príprava živého darcu obličky, 
konzultácie a starostlivosť po transplantácii obličky). Poskytovanie komplexnej zdravotnej 
starostlivosti nefrologickému pacientovi v SR neexistuje. UNM má všetky predpoklady na 
vytvorenie takéhoto pracoviska a ako jediná nemocnica v SR disponuje vlastným dialyzačným 
strediskom, aferetickým oddelením (plazmaferéza a imunoadsorbcia) a transplantačným centrom 
pod „jednou strechou“. Okrem uvedeného je v rámci UNM k dispozícii cievna chirurgia (inštalácia 
cievnych prístupov).  

Okrem uvedeného je aktuálne kľúčové pre nefrológiu v SR zriadenie centra pre podávanie 
biologickej liečby, ktorá je podľa posledných odporúčaní KDIGO (The Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes) z roku 2020 pre liečbu glomerulonefritíd metóda voľby takmer u všetkých 
primárnych glomerulonefritíd – takého pracovisko na Slovensku neexistuje. Transplantačné centrá 
majú skúsenosti s podávaním biologickej liečby, avšak nemajú kapacity na ďalší manažment týchto 
pacientov. V transplantačnom centre v Martin podávame biologickú liečbu  pre týchto pacientov už 
3 roky – avšak len ako „rescue liečbu“. Podľa nových odporučení bude indikovaných k uvedenej 
liečbe oveľa viac pacientov. 

Transplantačné centrum v Martine má dlhodobo najlepšie výsledky v prežívaní pacientov aj štepov. 
Personálne je na vysokej úrovni, kde ostatné centrá SR nasledujú postupy vytvorené v UNM – napr. 
indukčné imunosupresívne protokoly. Rozšírenie programu o transplantácie detí (nielen od živých 
darcov, ale predovšetkým od post mortem darcov) je len logickým krokom a ďalšou výzvou pre 
UNM. Predpokladom je samozrejme aj vynikajúca spolupráca s Klinikou detí a dorastu, Klinikou 
detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny a Klinikou detskej chirurgie. Transplantácie u detí sú 
menej časté, avšak vyžadujú si úzku spoluprácu detského a „dospelého“ nefrológa, anestéziológa a 
chirurga. Vytvorenie tímu pre starostlivosť o detského pacienta po transplantácii obličky, ktorý bude 
k dispozícii 24/7 je v rámci SR nutné – takého pracovisko neexistuje (v Bratislave – len detská 
nefrológia v rámci Národného ústavu detských chorôb, nepracujú 24/7, v Banskej Bystrici aktuálne 
nefunguje tento program, v Košiciach program nefunguje 24/7). Nová nemocnica má všetky 
predpoklady pre vytvorenie tímu pre starostlivosť o detského príjemcu obličky v rámci jednej 



Strana 132 z 235 

 

inštitúcie. Program je aktuálne aktívny a na čakaciu listinu sú už zaradené 2 deti, po transplantácii 
od živého darcu sú už 4 deti (15 rokov, 18 rokov, 17 rokov, 11 rokov). 

Medzi chirurgickú časť sme alokovali aj urologickú a gynekologickú operatívu. Obe tieto 
pracoviská evidujú nárast predovšetkým onkologických pacientov, pediatrických pacientov ale aj 
pacientov s funkčnými poruchami.  

Obidve pracoviská dlhodobo rozvíjajú moderné miniinvazívne metódy a postupy s cieľom 
realizovať výkony aj prostredníctvom robotickej chirurgie, ktorá v súčasnosti predstavuje štandard 
pri liečbe nádorov obličiek, prostaty ale má aj nové možnosti využitia aj pre chirurgiu a gynekológiu 
čím rozširuje oblasť interdisciplinárnej spolupráce. V rámci tzv. funkčnej urológie je urológia 
v UNM jedným  z dvoch pracovísk SR, ktoré riešia implantáciu Brindleyho stimulátora u pacientov 
s úplnou priečnou léziou miechy, čo predstavuje moderný trend v rámci liečby paraplegických 
pacientov, ktorý výrazne zlepšuje kvalitu ich života. 

Gynekológia má  ambíciu zaviesť nové, unikátne metodiky, ako napr. využívanie robotických 
operácií, perioperačnú diagnostiku s využitím ICG, intraoperačnú rádioterapiu (IORT) a pod. 
Aktuálne je vyhľadávaným onkogynekologickým pracoviskom, pričom sa špecializuje na nádory 
prsníkov, vaječníkov a endometria. Nové metódy majú potenciál signifikantne zvýšiť dopyt po 
určitých typoch výkonov s nemalým vplyvom na liečbu pacienta.  

Obidve odbornosti majú aj vysoký potenciál jednodňovej operatívy, ktorá umožňuje rýchlu 
rekonvalescenciu pacientok, skracovanie dĺžky hospitalizácie a znižovanie liečebných nákladov. 
Majú tiež veľmi dobrú interdisciplinárnu starostlivosť, ktorá sa koncentráciou spoločne realizovanej 
operatívy v novej nemocnici môže signifikantne zvýšiť. 

Lôžková časť – Hlava  

Celkový počet lôžok pre túto časť zahŕňa lôžka pre neurológiu, neurochirurgiu, ORL, stomatológiu, 
očné a psychiatriu, ktorá bude fungovať v rámci celku ako samostatné uzatvorené oddelenie. 
Cieľom centra je zintegrovať komplexnú starostlivosť v oblasti hlavy a krku vrátane prelomových 
chirurgických zákrokov a funkčných zákrokov v oblasti hlavy a krku. Táto časť bude intenzívne 
spolupracovať so všetkými ďalšími súčasťami nemocnice.  Z hľadiska manažmentu pacienta sú aj 
tu chirurgické a internistické odbory, ktoré však interdisciplinárne spolupracujú pri zabezpečení 
komplexnej starostlivosti. 

Ako sme už uvádzali pri popise ambulantného traktu, pracovisko neurológie je základným článkom 
v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. Zároveň pôsobí 
ako centrum pre diagnostiku a liečbu akútnych  cerebrovaskulárnych  príhod pre  široký región a pre 
iné vybrané cievne ochorenia mozgu prakticky pre celé Slovensko. V spolupráci s pracoviskom 
intervenčnej rádiológie, neurochirurgie a cievnej chirurgie má neurológia najväčšie skúsenosti 
s diagnostikou a liečbou cievnych ochorení mozgu a miechy.  

Cievna neurochirurgia  – komplexný cerebrovaskulárny program, rozvoj operačnej liečby 
intrakraniálnych aneuryziem a cievnych malformácií mozgu a miechy je neoddeliteľnou súčasťou 
univerzitného pracoviska. Je podporená možnosťou realizovania endovaskulárnych výkonov 
a úzkou spoluprácou s  intervenčnými rádiológmi. klinika má k dispozícii k dispozícii erudovaný 
tím cievnych chirurgov v prípade potreby chirurgického ošetrenia cievnej komplikácie viazanej na 
prístup do periférnej tepny. Pracovisko je schopné zabezpečiť v režime 24/7 chirurgické aj 
endovaskulárne ošetrenie mozgových aneuryziem a cievnych anomálií. Výhodou aj do budúcnosti 
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je to, že chirurgické aj endovaskulárne výkony sa realizujú v tej istej inštitúcii. Nie je potrebný 
transport pacienta medzi rôznymi  zdravotníckymi zariadeniami. 

Neurochirurgická klinika sa zameriava aj na neuroonkológiu, neurochirurgickú liečbu nádorov 
mozgu a miechy, operácie nádorov lebečnej bázy, je schopná operovať nádory mozgu pri vedomí 
pacienta, tzv. „awake“ resekcia nádorov mozgu, čo umožňuje hodnotenie reči, motoriky a zraku 
priamo počas operácie a jednoznačne zvyšuje bezpečnosť operačného výkonu. Má k dispozícii 
logopéda, ktorý je priamo na operačnej sále. Operácie nádorov mozgu v rečovej a zrakovej oblasti 
by nemali byť realizované bez možnosti „awake“ resekcie. Pracovisko má zvládnuté intraoperačný 
kortikálny a subkortikálny neuromonitoring v rámci operácií nádorov mozgu, miechy a kaudy. 
Výhodou je, že klinika má k dispozícii intraoperačný iUS 3D ultrazvuk, ktorý umožňuje fúziu 
predoperačného MR obrazu a „life“ sono obrazu priamo počas operačného výkonu. Okrem UNM 
pracoviska má túto možnosť iba neurochirugia Kramáre, Bratislava. Zvyšuje to bezpečnosť 
a efektivitu resekcie nádorov mozgu. Aj v rámci operácií nádorov lebečnej bázy je nevyhnutná úzka 
spolupráca s maxilo-faciálnymi  a ORL chirurgami a s intervenčnými rádiológmi. Zložité 
rekonštrukčné kranio-maxillo-faciálne výkony s využitím individualizovaných kranio-maxillo-
faciálnych implantátov vyrobených na mieru 3D tlačou sú riešené kompletne interdisciplinárne 
a v úzkej spolupráci s tímom biomedicínskych inžinierov Biomedical Engineering a Technickej 
univerzity v Košiciach – personalizované implantáty. 

Neurochirurgická klinika má bohaté skúsenosti aj s náročnými spondylochirurgickými výkonmi. 
Rovnako tu prebieha aj výskum v tejto oblasti. Ide o rozbehnutie najmodernejšej 
spondylochirurgickej liečby vrátane plánovanej robotickej spondylochirurgie a individualizovanej 
spondylochirurgie. Za vývoj individualizovaných náhrad krčných medzistavcových platničiek 
vyrobených na mieru 3D tlačou získal kolektív pracovníkov cenu „Top inovácie v zdravotníctve“ 
v roku 2018. Úzka spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach a aplikácia personalizovaných 
implantátov má budúcnosť aj v novej nemocnici a je podkladom ďalšieho vývoja moderných 
technologických riešení. 

Neurochirurgia pracuje aj v rámci operačnej liečby hydrocefalu, kraniosynostózy, detskej 
kraniotrauma a má bohaté skúsenosti a dobré výsledky rekonštrukčnej liečby zložitých defektov 
lebky so zasahovaním do očníc a tvárového skeletu. 

Stomatochirurgia, resp. maxilo-facilárna chirurgia sa okrem rutinných zákrokov bude venovať 
rekonštrukčnej a ortognátnej chirurgii, zavedeniu laserovej medicíny a sialendoskopie a zavedeniu 
terapie kmeňovými bunkami. Tento typ starostlivosti je vyžadovaný najmä v komplexnom 
manažmente onkologických pacientov, pacientov s osteonekrózami a traumatologických pacientov 
so stratovými poraneniami ako aj pri iných závažných ochoreniach v maxilofaciálnej oblasti. Už 
v súčasnosti má pracovisko spádovú oblasť cca 1 600 000 pacientov, dopyt po týchto výkonoch 
kontinuálne stúpa. Pracovisko v súlade so svetovými trendami pracuje na moderných 
terapeutických postupoch s využitím kmeňových buniek či studenej plazmy.  

Očné lekárstvo má mohutný ambulantný trakt a väčšinu svojich výkonov transformuje do 
jednodňovej starostlivosti. V súčasnosti má pracovisko len 2 lôžka. Očná klinika UNM je 
renomovaným pracoviskom s nadregionálnou pôsobnosťou. Okrem klasických metód využíva napr. 
aj odber rohovky do transplantačného programu v rámci multiorgánových odberov. Zároveň plánuje 
realizáciu transplantácia rohovky všetky typy vrátane lamelárnych keratoplastík. V prípade novej 
nemocnice by sa táto činnosť dala realizovať priamo pod jednou strechou. V súčasnosti rutinne 
používa navigačný systém a ako jediné pracovisko v SR používa  systém 3D vizualizácie na 
operácie zadného segmentu.  
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Otorinolaryngológia sa zaoberá najmä deštrukčnými a rekonštrukčnými chirurgickými metódami v 
oblasti hlavy a krku a chirurgickou liečbou chorôb štítnej žlazy a prištítnych teliesok. 

Psychiatria ako oddelenie so špeciálnym režimom, stavebne oddelené, bude mať lôžka aj pre 
dospelých aj pre detských pacientov v počte 20/20. Toto oddelenie bude mať dvojlôžkové izby 
a inak zabezpečené priestory – napr. spoločná jedáleň pre pacientov, priestor na skupinovú terapiu 
(ako seminárna miestnosť), priestor na individuálne konzultácie – min 2 v dospelej a 2 v detskej 
časti, fajčiareň, miestnosť na pracovnú terapiu. Psychiatria bude interdisciplinárne spolupracovať aj 
s ďalšími pracoviskami, najmä pediatriou, chirurgiou (elektrokonvulzná terapia u dospelých 
a u detí), funkčnou neurodiagnostikou, rádiológiou a pod.  

Psychiatrická klinika bude poskytovať predovšetkým akútnu psychiatrickú starostlivosť, ale 
vzhľadom k absencií zariadení pre dlhodobú liečbu psychiatrických ochorení pre dospelých a deti 
je nevyhnutné aby  participovala aj na podpore komunitnej psychiatrie, k čomu v novej nemocnici 
využije najmä priestory v ambulantnej časti a v časti fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.  

Lôžková časť – Interná medicína  

Centrum internej medicíny  celkový počet lôžok zahŕňa lôžka pre interné, kardiológiu, 
pneumológiu, hematológiu, gastroenterológiu, dermatovenerológiu, pracovné lekárstvo 
a toxikológiu, a infektológiu, ktorá bude integrovaná a zároveň bariérovo chránená (v súlade 
s pravidlami ochrany pred nákazlivými ochoreniami - špeciály izolovaný systém pre liečbu 
vírusových a ťažkých bakteriálnych infekcií) s príslušnými hygienickými slučkami – ako 
uzatvorené oddelenie). Infekčné oddelenie bude stavebne oddelené. Viaceré z týchto odborov, napr. 
pracovné lekárstvo, dermatovenerológia či hematológia dokáže svojich pacientov manažovať už 
v súčasnosti cez ambulantný trakt.  

Základné témy, ktoré budú riešené v rámci predmetnej lôžkovej časti sú: 

Metabolizmus. Komplexné centrum pre malnutričných pacientov a pacientov s diabetes mellitus 
a obezitou v súčasnosti neexistuje. Zároveň v rámci SR absentuje centrum na liečbu malnutrície 
a syndrómu krátkeho čreva. Tieto témy vyžadujú interdisciplinárnu starostlivosť a komplexné 
zlepšenie laboratórnych možnosti diagnostiky a monitorovania stavu vrátane molekulovej 
diagnostiky metabolického syndrómu, diagnostiky endotelovej dysfunkcie, trombocytopatie, 
porúch hemostázy a fibrinolýzy pri metabolickom syndróme pomocou molekulových markerov 
a pod. Zároveň vyžaduje spoluprácu a prepojenie s chirurgickou klinikou najmä v oblasti 
nešpecifických črevných zápalov v oblasti interdisciplinárnej starostlivosti. 

Diabetológia. Pracovisko má dlhoročnú tradíciu v oblasti liečby diabetu. V rámci tohto ochorenia 
používa okrem štandardných postupov aj moderné postupy postavené na molekulovo-genetických 
analýzach v spolupráci s Martinským centrom pre biomedicínu. Venuje sa tiež adekvátnemu 
nastavovaniu pacientov na liečbu inzulínovou pumpou a zrýchleniu a spresneniu diagnostiky 
hypoglykémií, hlavne pri patologickej sekrécií inzulínu. Pracovisko zabezpečuje aj vyšetrenie 
odpovede kontraregulačných hormónov na hypoglykémiu s použitím klampových metód ako aj 
vyšetrenie inzulínovej rezistencie pomocou molekulových markerov či možnosť diagnostiky 
pomocou hyperinzulinemického euglykemického klampu, diagnostiku autoimunitného diabetes 
mellitus pomocou špeciálnych vyšetrení imunity, diagnostika porúch vápnikového metabolizmu pri 
diabetickej nefropatii. Viaceré  z týchto aktivít budú realizované ambulantne. 
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Endokrinológia. V tejto oblasti zabezpečujeme najmä akútnu zdravotnú starostlivosť 
o endokrinologických pacientov a tehotné ženy. V regióne je nedostatok endokrinológov, pričom 
predpokladáme že tento deficit bude narastať. Je preto nevyhnutné aby sa univerzitná nemocnica 
venovala endokrinológii tak v rámci špecializovanej ambulantnej ako aj ústavnej starostlivosti. 
Najbližšie sa takejto komplexnej liečbe venuje Národný endokrinologický ústav v Ľubochni, ten 
však nerealizuje ústavnú zdravotnú starostlivosť o „ťažkých„ akútnych pacientov. 

Kardiológia. V tejto oblasti sa nemocnica sústreďuje najmä na riešenie porúch rytmu vrátane 
prepojenia na intervenčnú kardiológiu. Táto súčasť má spolu s budovaním kardiochirurgie 
významný potenciál rozvoja. 

Pneumológia. V odbore pneumológia a ftizeológia pracovisko UNM jednoznačne poskytuje 
superiórnu zdravotnú starostlivosť. Na pracovisko sú už v súčasnosti pravidelne odosielaní pacienti 
z Univerzitnej nemocnice Bratislava a i za účelom realizácie endobronchiálnej ultrasonografie ako 
aj z iných nemocníc pri potrebe riešenia spánkových porúch dýchania, neinvazívnej ventilácie a 
domácej umelej pľúcnej ventilácie. Oblasť intenzívnej starostlivosti zaručuje dodržanie správnej 
klinickej praxe pri starostlivosti o kriticky respiračne chorých vrátane realizácie neinvazívnej 
ventilačnej podpory aj umelej pľúcnej ventilácie. Pracovisko nielen že realizuje neinvazívnu 
ventilačnú podporu a umelú pľúcnu ventiláciu, ale aj indikácie dlhodobej domácej neinvazívnej 
pretlakovej ventilácie a domácej umelej pľúcnej ventilácie. Takýchto pacientov manažuje z oblasti 
väčšej ako bývalý Stredoslovenský kraj. Pracovisko disponuje aj lôžkovým oddelením pre 
pacientov s tuberkulózou pľúc. V prípade pacienta s tuberkulózou pľúc a chronickou renálnou 
insuficienciou vyžadujúcou hemodialýzu je pracovisko jedným z troch pracovísk v SR, kde takýto 
pacient môže byť liečený.  

Lôžková časť – Pediatria 

Zámerom je udržať prioritnú pozíciu v SR a európsky level v oblasti: pediatrickej pneumológie, 
imunológie, pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy a pediatrickej endokrinológie, 
diabetológie a vrodených metabolických porúch. 

Pediatrická medicína je jednou z najlepších na Slovensku. Spolupracuje aj s významnými 
európskymi pracoviskami a to najmä v oblasti raritných ochorení, spánkovej medicíny, respiračnej 
medicíny, metabolických ochorení, neurológie a iných. V rámci SR realizuje jedinečné výkony: 
realizácia POEM (perorálna endoskopická myotomia pažeráka) u detí, EGUS, elektrogastrografia, 
kompletné spirometrické vyšetrenie detí včítane babybodypletyzmografie, vyšetrenie senzitivity 
kašľového reflexu,  ergospirometrické vyšetrenie detí - level profesionálny športovci a pod. 
Pracovisko je Centrom experimentálnej a klinickej respirológie so zameraním najmä na bronchiálnu 
astmu, ciliárne diskinézy a pod.. Ako prvé pracovisko na Slovensku zaviedlo využívanie 
monitorovanie nazálneho oxidu dusnatého pri ochoreniach horných dýchacích ciest a poruchách 
kinetiky cílií, na ktoré využíva vlastnú technológiu (v súčasnosti ošetrenú úžitkovým vzorom), 
v spolupráci so Žilinskou univerzitou vyvinulo systém na skenovanie facies adenoidea pre zlepšenie 
diagnostiky spánkových porúch dýchania. Má Detské spánkové laboratórium – (Centrum pre 
zriedkavé ochorenia spánku a bdenia v detskom veku - expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby 
MZ SR) – podporené spoluprácou pediatra, pediatrického neurológa a biomedicínskych inžinierov 

Má veľmi dobre zvládnuté všetky pediatrické odbory a to nadregionálne. Rozvíja odbory, ktoré na 
Slovensku absentujú ako napr. pediatrická neurológia. V oblasti detskej neurológie, jedného z 
kľúčových pododborov pediatrie, v SR je kritická situácia. Výborná spolupráca detských 
nefrológov, detských urológov a chirurgov transplantačného centra vytvorila výborné predpoklady 
pre transplantácie obličiek detí. Doterajšie výsledky sú vynikajúce. Veľmi dobre spolupracuje aj 
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s ostatnými pracoviskami v rámci SR najmä v oblasti liečby detských onkologických chorení, 
vrodených vývojových chýb srdca alebo závažnými arytmiami, či polytraumou. Pracovisko je 
kvalitne personálne aj prístrojovo vybavené, má samostatnú jednotku intenzívnej starostlivosti so 
spádom v rámci celého severného Slovenska, v prepojení na detskú intenzívnu a anesteziologickú 
starostlivosť. V tejto oblasti využíva aj plne digitalizované simulačné modely na základnú 
a rozšírenú resuscitačnú starostlivosť osobitne pre  novorodencov, dojčiat, detí a adolescentov. 
Zabezpečuje komplexnú intenzívnu starostlivosť pre deti všetkých vekových skupín. Excelentnou 
je oblasť umelej pľúcnej ventilácie a detského akútneho respiračného distress syndrómu a aplikácie 
exogénneho surfaktantu, oblasť neurointenzívnej starostlivosti a monitorovania hemodynamiky 
u kriticky chorých detí všetkých vekových kategórii. Intenzívnu starostlivosť o kriticky choré deti 
zabezpečuje v zmysle najnovších svetových odporúčaní, zameriava sa na najmodernejšie postupy  
pre umelú pľúcnu ventiláciu a komplexnú starostlivosť o deti na umelej pľúcnej ventilácii. 
Zabezpečuje možnosť cielenej aplikácie exogénneho surfaktantu pod vizuálnou kontrolou do 
dýchacích ciest pre deti všetkých vekových kategórii. Zabezpečuje aj adekvátnu a komplexnú 
neurointenzívnu starostlivosť umožňujúcu dodržať najnovšie svetové odporúčania pre tento typ 
starostlivosti. Pracovisko sa tiež zameriava na oblasť regionálnej anestézie a regionálnych blokov 
u detí všetkých vekových kategórii. V uvedených oblastiach je jediným pracoviskom regiónu 
a v oblasti aplikácie exogénneho surfaktantu jediným pracoviskom SR s dlhoročnými 
skúsenosťami. Intenzívna starostlivosť bude v rámci novej nemocnice integrovaná do jedného 
celku.    

V rámci pediatrie sú hospitalizované aj deti podstupujúce chirurgický zákrok. Detská chirurgia sa 
zameriava na laparoskopické, torakoskopické operácie a ďalšie miniinvazívne výkony vrodených 
ochorení u novorodencov a dojčiat s perspektívou rozvoja fetálnej chirurgie. Má dlhoročné 
skúsenosti s operáciami vrodených vývojových chýb u novorodencov, aj prematúrnych. 
Zabezpečuje aj komplexnú starostlivosť o deti s deformitami hrudníka – vytvorenie centra pre 
pacientov s deformitami hrudníka, je odporúčaným pracoviskom aj z iných konkurenčných 
nemocníc, pretože poskytuje liečbu aj deťom do 15 rokov. Z operačných techník poskytuje dve, 
ktoré sú vo svete rozšírené a aktuálne zavádza novú operačnú techniku. Zabezpečuje aj starostlivosť 
o deti s vrodenými vývojovými chybami gastrointestinálneho traktu a chirurgickú liečbu u detí 
s ochoreniami gastrointestinálneho traktu. 

V spolupráci s neurochirugiou zabezpečila pediatria vznik Plagio ambulancie, ktorá sa venuje 
deformitám hlavy u detí (polohové deformity, kraniosynostózy). Úzka spolupráca s Orto-protetikou 
Martin v rámci remodelačnej liečby kraniálnou ortézou – ako jediný na Slovensku s konceptom  
„všetko pod jednou strechou“ a manažment detských pacientov s hydrocefalom s využitím 
transkraniálnej dopplerovskej sonografie v rámci sledovania vnútrolebkovej dynamiky – zlepšenie 
indikácie drenážnych výkonov, sledovanie funkčnosti drenážnych systémov. 

Ambíciou novej nemocnice je aj rozšírenie akútneho pedopsychiatrického oddelenia. Priorita: 
vysoká, celospoločenská potreba riešiť akútne pedopsychiatrické stavy v UNM – „komplexný“ 
pacient s komorbiditami. Túto stratégiu podporuje aj Ministerstvo zdravotníctva. Pedopsychiatria 
je oblasťou, ktorá si zasluhuje čoraz väčšiu pozornosť, stúpajú počty detských psychiatrických 
pacientov a ťažké psychiatrické epizódy.  

Po prehodnotení varianty samostatnej detskej nemocnice bol vypracovaný koncept detskej kliniky, 
ktorá by bola umiestnená kompletne v rámci jedného podlažia. Toto umiestnenie umožní pripraviť 
výnimočný interiérový dizajn celej časti s ohľadom na detský vek. Štruktúra lôžkovej časti detskej 
kliniky bude nasledovná:  
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Tabuľka 48 Návrh rozdelenia detskej kliniky 

Oddelenie intenzívnej medicíny (OPIM/ JIS) 

Intenzívne lôžko (JIS) – laminárny tok   15 

Infekčné intenzívne lôžko (JIS)  Započítané do celkového počtu lôžok 5 

Oddelenie dojčiat a batoliat (do 3 rokov)  

Apartmán (matka plus dieťa)    10 

Infekčný apartmán - klasické lôžko Započítané do celkového počtu lôžok  3 

Oddelenie mladších detí (do 6 rokov) 

Apartmán (matka plus dieťa)    10 

Infekčný apartmán - klasické lôžko Započítané do celkového počtu lôžok   3 

Oddelenie starších detí (do 15 rokov) 

Apartmán (matka plus dieťa)    10 

Infekčný apartmán - klasické lôžko  Započítané do celkového počtu lôžok   3 

Klasické lôžko ( 2 lôžková izba)  Z celkového počtu 2 ako dvojlôžkové 2 

Dorastové oddelenie (do 19 rokov) 
Infekčné lôžko - klasické  jednolôžko   4 

Klasické lôžko ( 2 lôžková izba) - ŽENY   5 

Klasické lôžko ( 2 lôžková izba) - MUŽI   5 

Detské infekčné oddelenie 

Apartmán (matka plus dieťa)    10 

Oddelene detskej neurológie a neurochirurgie 

 
Apartmán (matka plus dieťa)    8 

Oddelene detskej pneumológie, ORL a športovej medicíny 

 
Apartmán (matka plus dieťa) – v prípade 
starších detí je možné apartmán 
prekonfigurovať na 2 lôžkovú izbu 

  5 

Oddelene detskej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy 

 
 Deti rôznych vekových skupín zatriedené podľa veku resp. deti po endoskopických výkonoch 

  
Oddelene detskej imunológie, hematológie a reumatológie 
Apartmán (matka plus dieťa)    4 

Klasické lôžko (2 lôžková izba) (biologická 
liečba) 

  6 

Oddelenie detskej endokrinológie, diabetológie a vrodených metabolických porúch 

Apartmán (matka plus dieťa)    4 

Oddelene detskej nefrológie a urológie 

Apartmán (matka plus dieťa)    4 

Oddelene detskej rehabilitácie  

Apartmán (matka plus dieťa)    10 

 PICU/ARO – riešené ako ARO lôžka pre dospelých pacientov 
 

Plne vybavené resuscitačné lôžka so samostatnou filtrovanou cirkuláciou vzduchu - INFEKČNÝ A 
SEPTICKÝ PACIENTI - boxový typ 

8 

Plne vybavené resuscitačné lôžka so samostatnou filtrovanou cirkuláciou vzduchu - ASEPTICKÝ A 
POLYTRAUMATICKÝ PACIENTI - boxový typ  - riešené spôsobom matka dieťa 

8 
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Lôžková časť – Onkocentrum 

V rámci prípravy konceptu novej nemocnice bolo tiež prehodnotené zriadenia samostatného onko-
centra. Na základe analýzy pracovná skupina zdieľa názor, že samostatné onkologické lôžkové 
oddelenie bude riešené v úzkej spolupráci s ambulantnou časťou a dennou starostlivosťou. Pacienti 
s onkologickou diagnózou sú aj v súčasnosti riešení na konkrétnych pracoviskách, pričom každý 
takýto pacient vyžaduje multidisciplinárnu starostlivosť/multidisiplinárnu komisiu - chirurgia, 
lekárska onkológia, diagnostická rádiológia, radiačná onkológia, interná medicína, imunológia 
a patológia, ktorý bude zasadať pravidelne a spolupracovať s radiačnou onkológiou, ambulanciami 
onkológie a pracoviskom chemoterapie. Opäť platí zásada, že lekár by mal prísť za pacientom, nie 
naopak.  

Celé nastavenie starostlivosti o onkologických pacientov vyžaduje tiež dobrý kontakt 
s pacientskymi organizáciami, s preventívnou časťou (vzdelávanie v ambulanciách  - programy 
odvykania od fajčenia, vzdelávanie o rizikách pre životné prostredie a povolanie a výživové 
poradenstvo - a služby včasnej detekcie rakoviny prsníka, krčka maternice, konečníka a hrubého 
čreva, kože, prostaty a ústnej dutiny. Diagnostika a liečba zahŕňajúca vyhodnotenie a štádium 
ochorenia, chirurgický zákrok, ožarovanie, chemoterapiu, diagnostické zobrazovanie a iné špeciálne 
diagnostické služby a klinické laboratórne testovanie.  Pokračujúca starostlivosť zahŕňajúca 
poradenské a podporné skupiny a rehabilitačné tímy - fyzioterapeuti, psychiatri alebo 
psychológovia, sociálni pracovníci; ošetrovateľský personál; špecialisti na kontrolu bolesti; nutriční 
špecialisti; služby nepretržitej starostlivosti sú zvyčajne súčasťou služieb domácej starostlivosti, 
hospice, ADOS etc. – čo bude riešené najmä v rámci ambulantnej starostlivosti. 

V prípade, že pacient bude indikovaný na intenzívnu chemoterapeutickú alebo radiačnú terapiu 
bude môcť využiť aj ubytovacie kapacity s ktorými sa počíta v rámci využitia existujúceho areálu 
UNM. Tým sa zredukuje počet tzv. sociálnych hospitalizácií, ktoré sú často realizované práve 
s ohľadom na bezpečnosť a komplexný pohľad na pacienta.  

3.6.1.9 Vzdelávanie  

Základnou činnosťou nemocnice je poskytovanie komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti. 
Nesmieme však zabúdať ani na skutočnosť, že nemocnica je univerzitnou nemocnicou, t.j. jedná sa 
o špičkovú modernú nemocnicu s priamou klinickou výučbou, ktorá prebieha na základe zmluvných 
vzťahov. Študenti sa učia v malých skupinách 10 – 15 študentov v jednej. Pre študentov je 
nevyhnutné vytvoriť adekvátne priestory – centrálne šatne, prednáškovú a konferenčnú miestnosť 
s prepojením na diagnostické a operačné trakty (videokonferenčné), menšie seminárne miestnosti – 
min. 10 á 15 miest na satelitných oddeleniach, galérie nad operačnými sálami, multimediálnu 
knižnicu, študovne, oddychovú zónu. Tieto priestory budú však využívané aj zdravotníckym 
personálom nemocnice napr. v rámci ranných sedení, prevádzkových porád, vzdelávania 
zamestnancov, špecializácie, atestácie a pod.  

Priemerný počet pregraduálnych študentov, ktorí sa vyskytujú v priestoroch nemocnice je  600 – 
900/deň. Aby sme zabezpečili optimálnu distribúciu študentov pri lôžku a v učebniach je potrebné 
rozvrhnúť výučbu na dopoludňajšiu a popoludňajšiu, čo predpokladá pohyb max 450 študentov/6 
hodín. Zároveň je potrebné si uvedomiť že v nemocnici prebieha aj špecializačné štúdium, lekárske 
a sesterské porady, workshopy atď. Navrhujeme preto vytvoriť jeden systém vzdelávacích 
/zasadacích /workshopových miestností, ktoré budú využívané najmä personálom ale i študentami 
cez informačný systém rezervácie. Významnou súčasťou bude Simulačné výučbové centrum, ktoré 
bude využívané najmä lekármi a sestrami v špecializáciách na tréning profesionálnych postupov 
a zručností na základe štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Simulačné 
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výučbové centrum je v moderných univerzitných nemocniciach štandardom a ak sa chceme 
prispôsobiť podmienkam v zahraničí je nevyhnutné takéto pracovisko vybudovať aj v novej 
nemocnici.  

Tabuľka 49 Návrh štruktúry priestorov pre vzdelávanie lekárov a študentov 

Názov miestnosti Popis Kapacita Počet Poznámka 

Seminárna 
miestnosť  

Klasická seminárna 
miestnosť/učebňa 

10+1 20 Budú využité aj miestnosti Simulačného 
výučbového centra, galérie nad operačnými 
sálami, videokonferenčné miestnosti atď. 

Seminárna 
miestnosť  

Klasická seminárna 
miestnosť/učebňa 

20+1 35 Budú situované aj v rámci oddelení 

Prednášková 
miestnosť 

Veľká prednášková miestnosť 140+1 2 Na celonemocničné stretnutia lekárov, 
odborné lekárske schôdze etc.  

 
Simulačné výučbové centrum 

Urgentný príjem plne simulovaná miestnosť  so 
samostatným dispečingom 
zariadená ako na urgentnom 
príjme, t.j. 2 - 3 expektačné lôžka 
s príslušným vybavením 

10+1 1 Môže byť využitá aj ako seminárna 
miestnosť a priestor pre personál nemocnice 

JIS/KAIM plne simulovaná miestnosť  so 
samostatným dispečingom 
zariadená ako na JIS, t.j. 2 - 3  
lôžka s príslušným vybavením 

10+1 1 Dispečing môže byť spoločný pre urgent a 
JIS.  Môže byť využitá aj ako seminárna 
miestnosť a priestor pre personál nemocnice 

Operačná sála plne simulovaná kompletne 
vybavená operačná sála s jedným 
stolom a príslušenstvom, 
dispečing 

10+1 1 Dispečing môže byť spoločný pre operačnú 
sálu a endoskopické centrum, Môže byť 
využitá aj ako seminárna miestnosť a 
priestor pre personál nemocnice 

Endoskopické 
centrum 

plne simulovaná - kompletné 
vybavené ako miestnosť na 
endoskopické zákroky so 
samostatným dispečingom 

10+1 1 Môže byť využitá aj ako seminárna 
miestnosť a priestor pre personál nemocnice 

Klasická izba plne simulovaná pacientska izba s 
dvomi lôžkami a samostatným 
dispečingom 

10+1 2 Spoločný dispečing pre dve izby. Môže byť 
využitá aj ako seminárna miestnosť a 
priestor pre personál nemocnice  

Pracovisko pre 
"základné 
zručnosti" 

plne simulovaná seminárna 
miestnosť s laboratórnymi stolmi 
pre nácvik základných zručností - 
šitie, punkcie, odbery 

20+1 2 Môže byť využitá aj ako seminárna 
miestnosť a priestor pre personál nemocnice 

Miestnosť pre 
virtuálnu realitu 

klasická seminárna miestnosť s 
dispečingom 

10+1 1 Môže byť využitá aj ako seminárna 
miestnosť 

PC učebňa možné využiť aj pre personál 10+1 5   

PC učebňa možné využiť aj pre personál 20+1 5   

Skladové 
priestory 

  
 

4 Dostatočne veľké priestory pre spotrebný 
materiál, náhradné diely, prístrojové 
vybavenie 

3.6.1.10 Manažment a riadenie nemocnice - zamestnanci 

Existujúca univerzitná nemocnica v Martine, podobne ako ostatné nemocnice má viacero oddelení, 
ktoré sa venujú riadeniu a správe nemocnice. Väčšina z týchto služieb využíva všeobecné 
kancelárske priestory, ktoré predstavujú kombináciu samostatných pracovní, otvorených 
a polootvorených kancelárií. Hlavné oblasti riadenia nemocnice budú: 
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- vrcholový manažment nemocnice, 
- ekonomické oddelenie 
- oddelenie kvality 
- oddelenie informačných technológií 
- oddelenie ľudských zdrojov 
- oddelenie vzdelávania 
- oddelenie zdravotníckych informácií 
- oddelenie zabezpečenia prevádzky 

Počet požadovaných kancelárií a pracovných staníc pre odborných zamestnancov vychádza z počtu 
zamestnancov v rámci príslušnej pracovnej zmeny. Do úvahy sme vzali aj skutočnosť, že mnohé 
existujúce oddelenia mali miestnosti, ktoré neboli dostupné pre iné nemocničné pracoviská. Za 
najefektívnejší spôsob plánovania týchto priestorov je považované vytvorenie 
spoločného/centrálneho priestoru so zdieľanými miestnosťami, ktoré budú využívané pracovníkmi 
a oddeleniami, ktoré to budú v danom čase potrebovať. Priestory sekretariátov budú usporiadané 
v malých zoskupeniach, ktoré umožnia zdieľanie personálu a krížové pokrytie administratívy 
pracovísk počas dovolenkového obdobia alebo práceneschopnosti. 

Optimálne situovanie by bolo v rámci podlažia kde budú seminárne miestnosti, ktoré môžu byť 
využité práve na mítingy lekárov, interdisciplinárne komisie, pracovné miesta lekárov s PC 
stanicami etc. Zároveň bude tento priestor na jednej úrovni s priestorom, v ktorom sa budú 
pohybovať študenti, ktorí komunikujú so sekretariátmi pracovísk. Celkovo by mohlo byť podlažie 
rozdelené trojzónovo: 

3. Zóna – manažment nemocnie + prevádzka nemocnice (kancelárie usporiadané do jedného 
funkčného celku) 

4. Zóna – pracovne vedúcich pracovníkov a sekretariáty 
5. Zóna – zasadacie miestnosti, vzdelávanie 

Je tiež potrebné dbať na počet pracovných miest ostatných lekárov a sestier, čo by sme vyriešili 
počtom pracovných staníc situovaných v rámci celej nemocnice vzhľadom k celkovému počtu 
lekárov a sestier. 

3.6.1.11 Ostatné súčasti    

• Centrálna sterilizácia – bude zabezpečovať sterilizáciu opakovane používaných nástrojov 
predovšetkým pre chirurgické súčasti nemocnice. Kapacitu sme napočítali podľa 
predpokladaného počtu chirurgických výkonov. 

• Údržbárske služby – budú zamerané najmä na údržbu infraštruktúry a operačných systémov 
budovy. Oblasti, ktoré vyžadujú pokrytie 24/7 sú – výťahy, všetky elektronické systémy 
a záložné energetické systémy, rozvody medicinálnych plynov, IT služby, vykurovanie, rozvody 
vody etc.. Údržba a opravy vyžadujú dielne na všeobecnú údržbu mechanických a iných 
poškodení nábytku, kovových súčastí, jednoduché elektronické zariadenia.  

• Upratovacie služby – nemocnica plánuje interný personál na zabezpečenie upratovacích služieb. 
V rámci uvedeného plánujeme spoločné šatne s oddychovým priestorom.  

• Likvidácia odpadu – v súlade s legislatívou. V rámci likvidácie odpadov uvažujeme aj novými 
technológiami ako napr. drvič odpadu, ktorý by vyžadoval 1 technickú miestnosť. Takéto 
zariadenie znižuje objem odpadu, ktorý je následne odvážaný.  

• Záhradnícke služby – nemocnica má plánovaný vlastný park, dažďovú záhradu, zelenú strechu 
a zeleň v interiéri, záhradníci budú zdieľať šatne a oddychový priestor s robotníkmi. 
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• Skladovanie – sklady lekárskych pomôcok a zariadení, jednorazového spotrebného materiálu, 
prádla, kancelárskych potrieb, vozíkov a postelí, zdravotníckych pomôcok, čistiacich pomôcok 
a hygienických pomôcok etc. sklady liečiv, dielne, separáciu odpadu, sklad odpadu, sklad 
infekčného odpadu, separácia obehu pre čisté a špinavé prádlo, trafostanica, výmenníková 
stanica, záložný zdroj, energetický blok. Samostatné skladovanie musí byť zabezpečené pre 
medicinálne plyny a horľavé kvapaliny. 

• Stravovanie – kuchyňa a jedáleň – bude zabezpečovať stravovanie všetkých hospitalizovaných 
pacientov a personálu nemocnice. Služby kuchyne a jedálne, minimálne vo verejnej časti 
nemocnice by mali byť prístupné, esteticky príjemné, mali by poskytovať širokú škálu 
stravovacích možností, mali by byť za primeranú cenu a mali by byť k dispozícii v predĺženom 
otváracom čase. 

Tabuľka 50 Návrh štruktúry priestorov pre podporné služby 

Priestory prevádzkovej údržby Min. rozmery m2 

miestnosť prevádzkovej údržby, kde sa bude zvárať, rezať a pod.  10m x 7m 70 

miestnosť vedúceho prevádzkovej údržby  4m x 3m 12 

skladové priestory prevádzkovej údržby  6m x 6m 36 

Skladové priestory (pozor nie centrálny sklad) a vyraďovacie priestory s prístupom z exteriéru: 

skladovacia miestnosť na veľké veci s výškou dverí na prechod vysokozdvižného vozíka 10m x 7m 70                 
vyraďovacia miestnosť  10m x 5m 50 

Priestory na triedenie odpadu s prístupom z exteriéru: 

triediaca miestnosť na sklenený odpad  6m x 6m 36 

triediaca miestnosť na plastový odpad   8m x 7m 56 

triediaca miestnosť na kartóny a papier   9m x 7m 63 

triediaca miestnosť na ostatný odpad   9m x 7m 63 

miestnosť na infekčný odpad s chladením   8m x 5m 40 

Priestory na uskladnenie záhradnej techniky: 

garáž traktor /odhŕňanie snehu/ 4m x 9m 36 

garáž záhradný traktor, kosačky 4m x 7m 28 

garáž na vozidlo zvoz odpadu /z parkoviska/ 4m x 9m 36 

garáž na vozidlo  4m x 7m 28 

garáž na vysokozdvižný vozík  4m x 7m 28 

garáže pre osobné autá - 4x 6m x 3,5m 21 

Elektro údržba 

miestnosť elektroúdržby  8m x 4m 32 

miestnosť vedúceho elektro údržby  4m x 3m 12 

skladové priestory elektro údržby  6m x 6m 36 

skladové priestory pre elektro odpad 6m x 5m 30 
 

dielňa na drobné údržbárske práce -  

/komponenty výmeníkovej stanice, kompresorov a pod./  4m x 3m 12 

dielňa pre servis medicínskej techniky 6m x 5m 30 

sklad plynov 6m x 5m 30 
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Spolu: 855 

exteriér -  priestor na odpady (tzv. zberný dvor): 
    

priestor na uloženie VKK a iných kontajnerov na odpad 
  

20m x 15m 300 

Poznámky: Velín na sledovanie funkčnosti prevádzky technologických zariadení ako sú :VZT, klimatizácia, kompresory, rozvody 
med. plynov, stlačený vzduch, výťahy, UPS, EPS, výmenníková stanica, trafostanice a pod 

• Nemocničné dátové centrum – hlavné sieťové vybavenie nemocnice, aplikačné servery 
a úložiská dát (veľké dáta). Celý priestor musí byť dostatočne zabezpečený a klimatizovaný. UIT 
môže byť v blízkosti Dátového centra. 

• Lekáreň - nemocničná lekáreň je zodpovedná za nákup, distribúciu a kontrolu liečiv 
používaných v celej nemocnici. Lieky pre hospitalizovaných pacientov sa pripravujú centrálne 
podľa ordinácie. Lekáreň je plánovaná ako plne automatizovaná. Napriek tomu že automatizácia 
vyžaduje značné kapitálové investície, znižuje náklady na pracovnú silu, znižuje riziko chýb pri 
výdaji a následnom podávaní liekov a optimalizuje kontrolu zásob. Okrem centrálnych 
automatických systémov bude potrebné zabezpečiť periférne automatické výdajne liekov najmä 
na lôžkových oddeleniach. Zároveň bude v celom procese potrebné zabezpečiť autorizáciu – od 
prípravy po podanie pacientov, čo bude taktiež integrované v informačnom systéme nemocnice. 

Lekáreň v nemocnici bude vyžadovať otvorený pôdorys a flexibilné systémy, ktoré sa dokážu 
prispôsobiť zmenám v technológiách a pracovných postupoch v čase. Koncept otvoreného dizajnu 
minimalizuje pevné steny a optimalizuje pohyb medzi funkčnými oblasťami. Nemocničná lekáreň 
musí byť schopná sledovať cirkuláciu liekov od ich prijatia do nemocnice až po ich podanie pri 
lôžku pacienta na základe vybraného kódového označenia (2D alebo 3D kódy).  

Základné súčasti centrálnej lekárne: 

- príjem, rozdelenie a skladovanie hromadných zásob – liekov vo všetkých aplikačných formách. 
To vyžaduje dostatočne veľký skladovací priestor vybavený automatizovanými skladovacími 
robotmi. Na oddelenia sa distribuujú v závislosti od požiadaviek – automatickým systémom, 
potrubnou poštou, kuriérom (zásobovanie).  

- zabezpečená miestnosť – pre lieky kontrolované osobitou úpravou v legislatíve 
- laboratóriá – pre prípravu nesterilných liekov (masti, pasty, čípky .....) 
- priestor pre automatické dávkovanie liekov na lôžkové oddelenia.  
- priestor pre verejnú/nemocničnú lekáreň, ktorá bude vydávať lieky ambulantným pacientom. 
- príprava chemoterapie v centre jednodňovej infúznej starostlivosti, 
- príprava rádiofarmák v časti nukleárnej medicíny 
- prípravovne liekov situované na lôžkových oddeleniach, centrálnych operačných sálach 

a urgentnom príjme 
- priestory pre personál 
- do verejnej lekárne umiestniť aj priestor pre zber preexpirovaných liekov 
- iné podľa legislatívy 

Návrh procesu: Lieky sa balia ako samostatné obaly s menom pacienta, liekom, dávkou, dátumom 
exspirácie a čiarovým kódom pripojeným k obalu. Sestra podáva dávku pacientovi. Technológia 2D 
alebo 3D kódu umožní naskenovať identifikačný znak, balík jednotkových dávok a identifikačný 
štítok pacienta. Sestra bude automaticky upozornená na akékoľvek nezrovnalosti. 

• Centrálne šatne – zamestnanec nemocnice sa po vstupe prezlieka v centrálnych šatniach, do 
priestorov pracovísk odchádza následne už prezlečený (ideálne v suteréne nemocnice), šatne 
majú dostatok priestoru na prezlečenie, sprchy, miestnosť na čisté a špinavé prádlo, 
uzamykateľné skrinky. 
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• Oddelenie klinických štúdií – 10 lôžok – zdraví dobrovoľníci - Tvorba zdravotníckej časti 
bude rešpektovať zásady tzv. správnej klinickej praxe. To umožní uchádzať sa aj o zákazky pre 
realizáciu výskumných a vývojových úloh s možnosťou výchovy a rastu novej generácie 
špičkových lekárov, zdravotníckych a výskumných pracovníkov. 

• Centrálna umyváreň a prezliekareň postelí – pre 20 postelí. 

Morálka zamestnancov a produktivita zamestnancov sa často zlepšujú, keď sa v areáli poskytujú 
fitnescentrá, bazén a zariadenia dennej starostlivosti o deti. V niektorých inštitúciách je okrem 
dennej starostlivosti o deti zabezpečená aj denná starostlivosť o staršie osoby alebo osoby so 
zdravotným postihnutím. 

Lokalitný program (funkčné rozdelenie) je v súlade aj s projektom Optimalizácie siete 
nemocníc. Komplementarita s ostatnými zariadeniami v ŽSK ostane zachovaná.  

Univerzitná nemocnica v spojení s JLF UK má všetky predpoklady na zabezpečenie kvalitnej a 
nadštandardnej starostlivosti, ktorú už v súčasnosti dokáže zabezpečovať nadregionálne a bude 
nadregionálnym centrom starostlivosti aj naďalej. Vysokošpecializovaná starostlivosť je 
podmienená aj dostatkom kvalitného technologického zázemia a odborných kapacít, ktoré sú 
koncentrované práve v Martine. Ostatné nemocnice v ŽSK sa môžu efektívne nastaviť resp. 
stratifikovať v závislosti na typoch lôžok a špecializácií paralelne s výstavbou novej nemocnice, pri 
efektívnej spolupráci s MZ SR, vyšším územným celkom, odborom zdravotníctva, a Ministerstvom 
obrany SR.  

K dlhodobým cieľom vládnej politiky patrí aj zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a práve 
podpora univerzitnej nemocnice prepojenej s biomedicínskou základňou JLF UK bude mať 
významný prínos pre pacientov a obyvateľstvo vo všeobecnosti. Umožní priamo aplikovať výsledky 
klinického výskumu do vývoja nových produktov, technológií a prístupov k liečbe ochorení a 
zároveň umožní implementáciu týchto produktov, technológií a prístupov do služieb v klinickej 
praxi. 

Výstavba novej nemocnice signifikantne zvýši možnosti a dostupnosť viacerých špecializácií pre 
pacientov z  regiónu a celého Slovenska bez priameho vplyvu na existujúcu sieť poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. Výsledky zavedenia nového modelu nemocnice - nemocnice budúcnosti - 
môžu až následne pomôcť vysoko efektívnej stratifikácii na základe ponuky a dopytu čo vhodným 
spôsobom doplní požiadavky stratifikácie na základe demografických a geografických údajov.  

3.7 Stavebné a technické riešenie 

3.7.1 Analýza možných lokalít stavebného projektu 

Komplexná investícia novej nemocnice vyžadovala zvážiť voľbu lokality. V tomto procese okrem 
vysporiadaných pozemkov vstúpili do toho viaceré faktory: dopravná dostupnosť, zaťažovanie 
dynamickou a statickou dopravou a možný rozvoj a v nasledujúcom časovom horizonte, kvalita 
exteriéru, topografia pozemku, možnosti pre letecký transport pacientov hlavne vzhľadom na 
okolitú zástavbu, nadzemné vedenie alebo meteorologické pomery. Negatívnym atribútom je 
nadmerné zaťažovanie hlukom z dopravy.  

V ďalšom posudzovaní boli hodnotené dve lokality v intraviláne mesta: 

1. Areál Univerzitnej nemocnice Martin v centre vymedzená ulicami Kollárova, Francisciho, 
Priehradka, Bottova a Bernolákova (k.ú. Martin - Centrum – Jahodníky). 
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2. Lokalita Veľká Hora (k.ú. Martin – východ - k.ú. Tomčany) 

 

Obrázok 16 Lokalizácia JLF UK a UNM a znázornenie relatívnej vzdialenosti 

Iné alternatívy by boli horšími verziami týchto dvoch lokalít 

Tabuľka 51 Porovnanie lokalít projektu novej UNM 

 Areál UNM Lokalita Veľká Hora 
Plocha / výmera 
disponibilného 
pozemku 

 Hranica majtkoprávneho územia o výmere 56141 
m2 zahŕňa parcely v KN-C 7684/2; 7684/6; 7685/2; 
7685/9 na liste vlastníctva 4733. 

Hranica riešeného územia je 47202 m2. Rozdiel 
medzi výmerou majetkoprávneho územia 
a riešeného územia je o zasahujúcu časť biokoridoru 
Silava genofondová lokalita (GL) č. 65. 

Stavebno-
konštrukčné 
posúdenie 

Komplexné posúdenie a diagnostika technického 
stavu existujúcich objektov UNM poukazuje na 
nedostatočný a v niektorých prípadoch nevyhovujúci 
technický stav budov. Niektoré objekty prešli 
čiastočnou resp. rozsiahlejšou rekonštrukciou .V 
areáli bol tiež vybudovaný nový chirurgický pavilón, 
ktorý však zastrešuje len tzv. "hotelovú časť" 
chirurgie. Všeobecne je možné konštatovať, že 
existujúce objekty sú v nevyhovujúcom stave nielen 
z hľadiska morálnej a technickej zastaranosti, ale aj 
z pohľadu dlhodobého zanedbávania stavebnej 
údržby a vyžadujú rozsiahle rekonštrukcie. Vedecko-
technologický pokrok a s tým súvisiaci rozvoj nových 
technológií a vývoj nových materiálov je v 
posledných rokoch veľmi rýchly, takže v relatívne 
krátkych časových úsekoch prichádza k morálnemu 
opotrebovaniu stavebných technológií a materiálov, 
čo sa výrazným spôsobom prejavuje na morálnej a 
technickej životnosti existujúcej infraštruktúry 
univerzitnej nemocnice. 

Výstavba UNsvM ako novostavby vrátane riešenia 
statickej dopravy, dopravného napojenia a zároveň 
funkčného riešenia celého areálu Veľká Hora je 
optimálne riešenie, ktoré odstráni nedostatky 
existujúceho areálu ako napr. nemožnosť presunu 
suchou nohou, nedostatok externého oddychového 
priestoru, neefektívnu logistiku a pod.. Zabezpečí 
úsporu prevádzkových aj údržbových nákladov 
a ponúkne moderné a komplexné riešenie 
požadovanej architektonickej aj technickej kvality 
a bude spĺňať všetky najmodernejšie a aktuálne 
platné normy či už z pohľadu kvality materiálov 
a stavebných konštrukcií, ale aj dopadov prevádzky 
na životné prostredie 
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Právne 
posúdenie 

V rámci existujúceho areálu UNM nie sú evidované 
žiadne právne problémy, ktoré by limitovali 
prevádzku a prípadnú rekonštrukciu existujúcich 
priestorov a objektov nemocnice. Pozemky a budovy 
sú vo vlastníctve MZ SR a nie sú evidované právne 
nároky tretích strán. 

 

V rámci existujúceho areálu JLF UK v lokalite 
Veľká Hora nie sú evidované žiadne právne 
problémy, ktoré by limitovali výstavbu aj prípadný 
ďalší rozvoj, či už fakulty, výskumného centra, 
plánovanej Biobanky ale aj pripravovanej 
nemocnice. Pozemky a budovy sú vo vlastníctve 
Jesseniovej lekárskej fakulty resp. Univerzity 
Komenského a nie sú na nich evidované právne 
nároky tretích strán. 

 

SWOT analýza lokality „UNM“ 

Tabuľka 52 SWOT analýza lokality existujúcej UNM 

Silné stránky lokality „UNM“ Slabé stránky lokality „UNM“ 
• Veľkosť a tvar areálu, 
• existujúca infraštruktúra a dopravné napojenie, 
• možnosť postupnej rekonštrukcie lokality (budovy, cesty 

a chodníky, inžinierske siete), 
• známe geologické pomery, 
• vyriešená statická doprava v rámci areálu, 
• dobrá dostupnosť verejnou dopravou a chodcami. 

• Umiestnenie v centrálnej zóne mesta so zlým dopravným 
napojením cez najzložitejšiu križovatku v meste, 

• existujúci rozdrobený areál s množstvom budov 
limitovaný existujúcou zástavbou, 

• obmedzuje urbanistické, architektonické aj dopravné 
riešenie a prípadný rozvoj areálu UNM, 

• nemožnosť riešiť alternatívne dopravné napojenie, 
• nedostatočný priestor na riešenie statickej dopravy, 
• zaťaženie lokality hlukom a emisiami z dopravy, 
• z hľadiska hluku od leteckej dopravy blízkosť obytných 

zón, 
• nedostatok zelene a oddychových zón. 

Príležitosti – vonkajšie externé prostredie Hrozby – vonkajšie externé prostredie 
• Spolupráca s JLF UK, Výskumným centrom BioMed Martin, 

ako aj plánovanej budovy Biobanky,  
• existencia potenciálu rozvoja výskumno-vývojovej základne 

na JLF UK  a UNsvM ako aj v regióne Žilinského VUC.  

• sústavný nárast dopravy, 
• limitované možnosti zvyšovania kapacity inžinierskych 

sietí, 
- nárast intenzity dopravy v okolí riešeného územia 

realizáciou iných investičných zámerov podobných už 
realizovanému obchodnému domu, ktorý rapídne zhoršil 
dopravný prístup do areálu, 

- morálne aj technické opotrebovanie budov 
a infraštruktúry areálu (budovy, cesty a chodníky, 
inžinierske siete).  

SWOT analýza lokality „Veľká hora“ 

Tabuľka 53 SWOT analýza lokality výstavby novej nemocnice 

Silné stránky lokality „Veľká hora“  Slabé stránky lokality „Veľká hora“ 
• Lokalita na „zelenej lúke“ - projekt nie je limitovaný 

existujúcou zástavbou, 
• dostatočne cca 7 hektárov veľký pozemok, ktorý 

neobmedzuje urbanistické, architektonické ani dopravné 
riešenie areálu UNsvM, 

• tvar a morfológia pozemku (rovinatý charakter územia, 
dostatočná šírka aj dĺžka pozemku), 

• v súlade s rozvojovým zámerom mesta Martin aj Územno-
plánovacou dokumentáciou (všetky nezrovnalosti sa riešia 
v rámci schvaľovania zmien a doplnkov Územného plánu 
mesta Martin, ktorý je v procese) 

• existujúce kapacity všetkých inžinierskych sietí buď 
priamo na pozemku, alebo na hranici pozemku, 

• existujúce viaceré dopravné napojenia, ktoré je možné 
využiť, 

• známe a hlavne vyhovujúce geologické pomery, 

• Nutnosť prekládky inžinierskych sietí na pozemku, 
• existencia chráneného Biotopu „Údolie lásky“ okolí 

potoka Silava v blízkosti riešeného územia, 
• nerealizovaný tzv. Východný mestský okruh, ktorý má 

potenciál riešiť optimálnym spôsobom dopravné 
napojenie areálu bez nutnosti zaťažovať existujúcu 
dopravnú infraštruktúru, 

• relatívna veľká vzdialenosť k bodom verejnej dopravy 
(autobusová a železničná stanica).  
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• plánovaný tzv. „východný mestský okruh“ v tesnej 
blízkosti riešeného územia – výhľadové riešenie 
dopravného napojenia mimo centrálnu zónu mesta, 

• umiestnenie mimo IBV a HBV hlavne z hľadiska budúcej 
leteckej prepravy pacientov, 

• z hľadiska pohody pacienta je najväčšou výhodou lokality 
tiché a čisté prostredie s množstvom zelene, 

• vyriešená statická doprava v rámci areálu. 

 
Príležitosti – vonkajšie externé prostredie Hrozby – vonkajšie externé prostredie 
• Lokalita sa nachádza bezprostrednej blízkosti areálu JLF 

UK, Výskumného centra BioMed Martin, ako aj plánovanej 
budovy Biobanky,  

• existencia potenciálu rozvoja výskumno-vývojovej 
základne na JLF UK  a UNsvM ako aj v regióne Žilinského 
VUC, 

• dostatočne veľký pozemok, ktorý umožňuje prípadný ďalší 
rozvoj (stavebný) v budúcnosti, 

• pozemok vo vlastníctve JLF UK  
• možnosť budovať ubytovacie kapacity pre zamestnancov 

v okolí UNsvM, 
• možnosť riešiť alternatívne dopravné napojenie (na 

Východný mestský okruh, prípadne rýchlostnú cestu R3) 
v prípade enormného nárastu dopravy v lokalite, 

• možnosť v plnej miere využívať obnoviteľné zdroje energií, 
• blízkosť letiska Tomčany, 
• možnosť riešiť napojenie na verejnú dopravu. 

• Biotop Európskeho významu v blízkosti riešeného 
územia „Údolie lásky“ okolí potoka Silava v blízkosti 
riešeného územia, 

• nárast intenzity dopravy v okolí riešeného územia 
realizáciou iných investičných zámerov (HBV - projekt 
Bilbao, masívny rozvoj IBV v lokalite Tomčany a pod.). 

• pripravovaná pamiatková zóna v bezprostrednej blízkosti 
lokality – obmedzenie niektorých aktivít a možnosti 
rozvoja v okolí riešenej lokality. 

Dňa 21.2.2019 boli schválené zmeny a doplnky územného plánu mesta Martin, v ktorých bolo 
schválené vyznačené územie pre výstavbu novej nemocnice. 

Lokalita určená pre situovanie UNsM má dobré možnosti napojenia na technickú infraštruktúru 
dnes dovedenú k existujúcim objektom fakulty. Ide o možnosť napojenia na centrálny zdroj tepla – 
Martinskú teplárenskú, a.s., na mestskú vodovodnú a kanalizačnú sieť. Podľa záväzných častí ÚPN-
SÚ Martin a ÚPN-Z IBV Martin – Veľká hora sa vzdušná linka 22 kV vedená východne od objektu 
BioMed sa má demontovať. Jestvujúce VN a NN vzdušné vedenia sa v maximálnej možnej miere 
majú kabelizovať uložením do zeme. Cez územie zóny IBV Martin – Veľká hora prechádza vedenie 
plynu STL – 150 a pokračuje v smere na sever aj cez pozemky UK Bratislava určené na situovanie 
Nemocnice budúcnosti Martin. So súhlasom majiteľa plynovodu je možné preloženie tejto trasy, 
teda navrhovaná nemocnica nie je STL plynovodom limitovaná.  

Územný plán zóny Martin - Veľká Hora, Zmeny a doplnky č.2'' (ďalej len ''ÚPN-Z, ZaD č.2") bol 
schválený uznesením MsZ č.147/2020 zo dňa 27.08.2020. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 28 o záväzných častiach Územného plánu zóny IBV Martin - Veľká Hora nadobudol 
účinnosť dňa 19. septembra 2020. 

Riešené územie pre ÚPN-Z, ZaD č:.2 tvoria podľa platného územného plánu sídelného útvaru 
Martin funkčné plochy v urbanistickom okrsku 02, označené indexmi funkčnej špecifikácie 
VG11.1, VG11.2, VG11.3, IA4, HA} s B3, scl. Jedná sa o územie slúžiace pre umiestnenie objektov 
vyššej občianskej vybavenosti. Regulácia územia 02 OV 06 definuje využiteľnosť územia funkčnou 
a priestorovou reguláciou ÚPN-Z Veľká Hora v zmysle zmien a doplnkov č. 02 nasledovne: 
zariadenia občianskej vybavenosti sú umiestňované najmä ako individuálne solitérne stavby v 
zmysle maximálnej zastavanej a spevnenej plochy do 75%. Zvyšné územie využiť na dotvorenie 
prírodného charakteru územia.  



Strana 147 z 235 

 

 

Obrázok 17 Zmeny a doplnky územného plánu č.7 (schválené mestským zastupiteľstvom Martin 21.02.2019 

Uvažované objekty, osadené v regulačnom bloku 02 OV 06 svojím funkčným využitím i hmotovou 
koncepciou sledujú reguláciu danú územným plánom. Do regulačného bloku 02 ZV 01 vstupuje 
zámer len v nevyhnutnej miere a to tak, ako to umožňuje predmetná regulácia. Môžeme konštatovať, 
že investičný zámer „Nemocnica budúcnosti Martin“ je v súlade s územným plánom mesta Martin 
v zmysle jeho zmien a doplnkov a rovnako spĺňa reguláciu danú územným plánom zóny – ÚPN-Z 
Veľká Hora v zmysle aktuálnych Zmien a doplnkov č.2. 

 

Funkčná plocha (OV) vo vlastníctve investora:  45 425,2 m2 

Zastavané plochy:      18 402,0 m2 

Spevnené plochy (komunikácie a chodníky)  11 696,64 m2 

Zastavané a spevnené plochy spolu    29 895,84 m2 

Zastavanosť vr. spevnených plôch    30 098,64 / 45 425,2 * 100 = 66,26 % 
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Obrázok 18 Komplexný výkres, grafická príloha ÚPN-Z, ZaD č.2 so zakreslenými objektmi navrhovanej UNsvM 

 

Obrázok 19 Regulačný výkres, grafická príloha ÚPN-Z, ZaD č.2 so zakreslenými objektmi navrhovanej UNsvM 
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Obrázok 20 Zmeny územného plánu v súvislosti s nadradenou dopravnou infraštruktúrou  

Navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Martin. 
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3.7.2 Základné parametre a bilancie UNsvM 

Výška objektu:  
Výškopisné zameranie pozemku bude napojené na výškopisný systém Balt po vyrovnaní (BPV).  
± 0,000 je na podlahe 1.NP (prízemie) a má hodnotu 412,250 m. n. m. BPV.  
 
SO.01 Nemocnica budúcnosti Martin  
- atika 7.NP                  + 33,050 =  443,300 m.n.m.  
- atika technického ustúpeného podlažia   + 34,000 =  446,250 m.n.m.  
- komíny a dymovody     + 35,500 =  447,750 m.n.m.  
- hlavy obslužných výťahov heliportu   + 39,000 =  451,250 m.n.m.  
- anténa       + 40,000 =  452,250 m.n.m.  
 
SO.28 Heliport      + 33,800 =  446,050 m.n.m.  
Celková plocha majetko-právneho územia    56 145 m2  
 
Hlavné rozmery objektu  
Nadzemná časť      SO.01   133,6 x 133,6 m  
Podzemná časť      SO.01   177,23 x 194,43 m  
Zastavaná plocha                 SO.01   17 849,0 m2  
Podzemná časť      SO.03   159,0 x 74,6 m  
Zastavaná plocha                 SO.03   553,0 m2  
Celková zastavaná plocha              SO.01, SO.03  18 402,0 m2  
 
Počet podzemných podlaží    SO.01   2 PP  
Počet nadzemných podlaží    SO.01   7 NP + ustúpené technické podlažie  
Počet podzemných podlaží    SO.03   3 PP + podzemná chodba pod 3PP  
Počet nadzemných podlaží    SO.03   1 NP (komunikačné jadrá)  
Komunikácie a spevnené plochy      11 696,64 m2  
 
Plocha zelene bez plochy ochranného pásma biokoridoru   15 520,6 m2  
Plocha ochranného pásma biokoridoru     10 716,1 m2  
Celková plocha zelene       26 236,7 m2  
 
Hrubá podlažná plocha  
HPP nadzemná      SO.01   89 180,9 m2  
HPP podzemná     SO.01   37 622,1m2  
SPOLU                   126 803,0 m2 
 
HPP nadzemná      SO.03   553,0 m2  
HPP podzemná      SO.03   29 981,0 m2  
SPOLU                   30 534,0 m2  
 
Počet parkovacích miest Podzemný parkovací dom  SO.03   1056  
Počet parkovacích miest na teréne:                             169  
Počet parkovacích miest spolu:                  1225  
Počet parkovacích miest vyhradených pre ZŤP z celkového počtu PM: 104 (8,5%)  

Počet krátkodobých parkovacích miest (zóna drop-off)   9 
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3.7.3 Základné bilancie kapacitných nárokov energií  

Celkové kapacitne údaje Nemocnica budúcnosti Martin  
 
Pitná voda  
Denná spotreba vody (priemerná)    Qd   522,45 m3/deň  
Max. denná spotreba vody                Qm   839,51 m3/deň  
Max. hodinová spotreba vody    Qh   87,15 m3/hod  
Ročná spotreba vody                 Qr   179 979,25 m3/rok  
Návrhový prietok v prípojke vodovodu   QN   24,2 l/s  
 
Úžitková voda  
Denná spotreba vody (priemerná – leto)   Qd=   37,0 m3/deň  
Denná spotreba vody (priemerná - zima)   Qd=   14,0 m3/deň  
Max. denná spotreba vody (leto)    Qm=   63,0 m3/deň  
Max. denná spotreba vody (zima)    Qm=   17,0 m3/deň  
Max. hodinová spotreba vody    Qh=   12,0 m3/hod  
Ročná spotreba vody                 Qr=   7000,0 m3/rok  
 
Kanalizácia  
Splaškové odpadové vody (priemerné)   Qd=   522,45 m3/deň  
Max. denné splaškové odpadové vody   Qm=   839,51 m3/deň  
Max. ročné splaškové odpadové vody   Qr=   179 979,25 m3/rok  
Max. hodinový odtok     Qh=   87,15 m3/rok  
Povolený odtok dažďových vôd    Qd=  0 m3/deň  
Ročné množstvo dažďových odpadných vôd  Qd=   0 m3/deň  
 
Výpočet množstva dažďových vôd:  
Celkový úhrn zrážok – ročný úhrn    Qrdu=   48 640,0 m3/rok  
Dažďové odpadové vody – vsaky    Qvsak=  12390 m3/rok  
Dažďové odpadové vody – spätné použitie   Qvsak=  3500 m3/rok  
 
Vykurovanie / TUV  
Výkon spolu                   14 630 kW  
Ročná spotreba tepla celkovo      41 520 MWh /rok  
 
Spotreba zemného plynu  
Inštalovaný príkon plynu – maximálna spotreba :  Qi = Qm =  730,0 Nm3/h  
Priemerná denná spotreba:                Qr =   40,0 Nm3/rok  

Priemerná ročná spotreba:                Qr =   1 550 000,0 Nm3/rok 

Elektrická energia 

Celkový inštalovaný príkon - Pi     Pi =  22,32 MW 

Celkový balancovaný príkon - Ps     Ps = 7,81 MW 

Celková súčast. – Pcs      Pcs =  6,25 MW 

Odhadovaná ročná spotreba elektrickej energie - Ar Ar =  16,28 MWh/rok  
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3.7.4 Urbanistické a architektonické riešenie  

Pozemky pod novú nemocnicu sa nachádzajú na území Veľkej hory v mestskej časti Ľadoveň - 
Jahodníky - Tomčany, katastrálnom území Martin, mesta Martin, v okrese Martin, v Žilinskom 
kraji. Lokalita stavby je situovaná v urbanistickom okrsku č.2 na území „Martinskej Akropoly“, 
ktorej regulácia a územné usporiadanie bolo schválené v aktualizovanej územnoplánovacej 
dokumentácií sídelného útvaru mesta Martin, v znení neskorších zmien a doplnkov č. 1-7., a tiež v 
územnoplánovacej dokumentácii zóny - Veľká Hora, v znení zmien a doplnkov č.2. Navrhovaný 
objekt Nemocnice budúcnosti Martin je plne v súlade s reguláciami v území, pričom spôsob a forma 
zástavby je víťazným návrhom medzinárodnej architektonickej súťaže. Ohraničenie riešeného 
územia z južnej strany pozostáva z pozemkov pôdohospodárskeho fondu. Územie vyššej 
vybavenosti „Martinskej Akropoly“ definuje hranicu zo západnej strany. Brehový geofondový 
porast biokoridoru potoka Silava - genofondová lokalita (GL) č. 65, vymedzuje sever a z východnej 
strany je to križovatka plánovaného východného mestského okruhu (VMO) v tangenciálnom dotyku 
s mestskou časťou Tomčany. V súčasnosti sa na pozemku nenachádzajú stavby, ktoré by ovplyvnili 
výstavbu príp. ich bolo potrebné asanovať. Na vlastnom pozemku sa nenachádzajú žiadne kultúrne 
pamiatky. Predmetné parcely vo vlastníctve investora, na ktorých sa uskutočňuje výstavba areálu 
nemocnice budúcnosti Martin, je potrebné odňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

Nemocnice a obzvlášť nemocnice s charakterom „nemocnica budúcnosti" nepochybne patria k 
najzložitejších typom budov. Zámerom projektu je vybudovať v strednodobom horizonte 
nemocnicu s plnofunkčným dizajnom, ktorá bude mať charakter excelentného klinického 
pracoviska. Hlavné východiská konceptu UNsvM sú popísané vyššie.  

Z výsledkov komplexného hodnotenia jednotlivých variantov najvyššie skóre získala realizácia 
UNsvM v lokalite Veľká Hora, v blízkosti JLF UK, ako najvhodnejšia alternatíva. Lokalita 
existujúcej nemocnice bola potvrdená ako vyhovujúca pre následnú adaptáciu pre potreby 
poskytovania vzdelávacej, zdravotnej, prípadne sociálnej oblasti. Ďalšie lokality neboli 
posudzované a to najmä z dôvodu vysokej finančnej náročnosti nadobudnutia nehnuteľnosti a 
zabezpečenia technickej a dopravnej infraštruktúry. 

 

Obrázok 21 Pohľad na riešené územie z juhu z cesty do Tomčian 
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Obrázok 22 Ortofoto mapa centrálnej časti Martina s vyznačeným riešeným územím 

Urbanistické riešenie 

Pozemok sa nachádza na území jednej z významových priečnych osí mesta Martin so silným 
kultúrnym a historickým kontextom. Vybraná poloha pre novú nemocnicu rozširuje a dopĺňa 
štruktúru územia „Martinskej Akropoly“ významných stavieb ako sú Slovenské národne Múzeum 
od M.M. Harminca, Štefánikov Inštitút od D. Jurkoviča, nová budova Matice slovenskej od 
D.Kuzmu, A. Cimmermanna. V tesnej blízkosti sa nachádza Jesseniova lekárska fakulta UK a 
gymnázium V.P.Tótha od architekta B. Fuchsa. Kontext územia i historicko-spoločenská a kultúrna 
hodnota tohto charakteru predurčujú spôsob uvažovania o urbanistickom a architektonickom riešení 
Nemocnice budúcnosti. Z toho vyplýva použitá hmotová a priestorová koncepcia osadenia budúcej 
stavby vo väzba na širšie hodnotové súvislosti v území. Všetky objekty na akropole - hoc mierkou 
či funkciou prevyšujú mierku mesta - s ním vždy viedli pozitívny dialóg svojou jasne čitateľnou 
štruktúrou solitérov prísne stojacich v mäkkom a prírodnom charaktere, géniu, ktorým územie 
disponuje.  

Panoráma mesta bola zohľadnená pri návrhu formy a umiestnenia samotnej nemocnice tak, aby jej 
osadenie nenarušilo tvarovanie veduty Martinskej akropoly z kompozičných osí urbanistického 
konceptu, pozitívne a kontextuálne dopĺňala atmosféru miesta a mestské panorámy. Dôležitým 
momentom individuálnej zástavby je zeleň, ktorá je vo svojej kvalite doplnená a synergicky v okolí 
samotnej stavby umocnená v dotyku s geofondovou lokalitou potoka Silava. Použitá zeleň v 
bezprostrednej blízkosti žiadnym spôsobom nenarúša potenciál geofondovej lokality. Naopak, 
použitou flórou výrazne eliminuje ruderalizáciu a eutrofizáciu územia, tak aby sa zachoval význam 
prírodného a prirodzeného prvku koridoru Silavy. Kvalita verejného priestoru odráža význam a 
dôležitosť navrhovanej stavby ako i stavieb v susedstve.  

Verejný priestor prirodzene reaguje na existujúce väzby v území, nie len verejný priestor ale aj 
okolité prírodné významové plochy a línie, koridory. Krajinný charakter bude umocnený realizáciou 
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úpravy a dotvorenia prírodného prostredia v okolí navrhovanej stavby v reakcii na už existujúce 
vysoké kvality prírodných prvkov v území sa nachádzajúcich. 

Akropolu dnes vnímame ako priestor so snahou rozrastať sa za svoju pomyselnú zadnú hranicu a 
vznikajúci verejný priestor je záverom logického predĺženia peších ťahov vedúcich z mesta cez 
územie akropoly práve popri dominantných solitéroch a navádza k spojeniu vzdialenejších 
mestských štruktúr. Pri koncepcii nemocnice sa pristupovalo k osadzovaniu hmoty v priestore s 
rešpektom k vzájomným vzťahom dotknutého priestoru, mesta a rozvojového územia, s ohľadom 
na aktuálnu územnoplánovaciu dokumentáciu. Centrálne umiestnenie na kompozičnej osi 
novovznikajúcej zóny Veľká Hora zdôrazňuje dôležitosť a význam stavby. Koncipovanie formy a 
umiestnenia prirodzene predurčuje hmotovo - priestorové usporiadanie výhľadovej štruktúry s 
dôrazom na potrebu veľkorysého nástupu k Nemocnici budúcnosti a zároveň v súlade s územným 
plánom ponecháva tomuto miestu dostatočný priestor aby sa mohol voľne rozvíjať. Pozemok určený 
pre výstavbu nemocnice je z časti v prieniku s touto líniou. Úvahy, ako sa vysporiadať s danosťami 
územia ovplyvňuje aj niekoľko ďalších parametrov. Určite dôležitým, ale nie jediným z nich, je aj 
budúce dopravné napojenie nemocnice. 

 

Obrázok 23 Existujúce pomery 
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Tabuľka 54 Porovnanie z hľadiska urbanizmu 

Areál UNM Lokalita Veľká Hora 
Areál v centrálnej časti mesta, ohraničený cestami a dopravným 
zaťažením z hľadiska hluku a emisií z dopravy 
v bezprostrednom styku s existujúcimi stavebnými objektmi 
a prevádzkovými súbormi existujúcej UNM. Pre výstavbu by 
bolo nutné využiť odstavné plochy a asanovať niektoré objekty. 
Výrazne by sa zasiahlo do chodu UNM, obmedzila sa statická 
doprava v areáli. Lokalita neposkytuje takmer žiadnu zeleň. 
Akýkoľvek rozvoj vzhľadom na existujúci zástavbu musel by 
byť riešený primárne asanáciou, pričom časť budov je stavebne 
cennými z poslednej tretiny 19. storočia a z medzivojnového 
obdobia (Harmincove pavilóny). 

Areál na východnom okraji k.ú. mesta v bezprostrednej 
blízkosti JLF UK, kde sa súčasne koncentrujú ďalšie 
biomedicínske pracoviská (Výskumné centrum BioMed 
Martin, pripravovaný objekt Národnej biobanky). Išlo by 
o doplnenie funkčné využitie lokality na vzdelávacie 
a výskumné aktivity a rozvinie ucelený moderný komplex.  

Lokalita poskytuje v svojom okolí dostatočné množstvo zelene 
pre oddychové zóny. Projekt plne rešpektuje rozvojové zámery 
mesta, ktoré ma v procese zosúladenie územnoplánovacej 
dokumentácie s týmto investičným zámerom, aby aj 
minimálne rozpory a nejasnosti ohľadom budúceho využitia 
tohto územia boli odstránené.  

Z hľadiska existujúcej zástavby je možné riešiť aj ďalší rozvoj 
územia či už z hľadiska urbanizmu, prípadného rozšírenia 
zelených a oddychových zón, ale hlavne z pohľadu riešenia 
nedostatočných kapacít územia pre statickú dopravu, ktorej 
čelí existujúca UNM. Tento fakt vytvára pre tento 
zdravotnícky areál prostredie vhodné pre pohodu pacientov, 
nakoľko poskytuje dostatok zelene, nádherné výhľady 
a panorámy a blízkosť pamiatkovej zóny a kultúrnych 
pamiatok a parkov vhodných na prechádzky. Najväčšou 
výhodou lokality je tiché a čisté prostredie. Terénny reliéf 
územia je prevažne rovinatý. Veľká rozloha pozemku 
umožňuje možnosť expanzie do budúcna, čo je pri takom 
rozsiahlom projekte významná výhoda. Predmetné funkčné 
využitie územia je plne v súlade so zásadami funkčného 
a priestorového využitia ÚP mesta Martin. 
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3.7.5 Súhrnné požiadavky na dopravnú infraštruktúru a parkovacie priestory 

Dopravné napojenie budúceho územia nemocnice vychádza z danosti súčasného stavu a 
výhľadových riešení v zmysle územného plánu mesta Martin. Riešenie koncepcie dopravnej 
infraštruktúry sleduje výhľadové plány územno-plánovacej dokumentácie. Pri realizácii projektu je 
nutné rozšírenie komunikačnej siete. Napojenie a rozšírenie infraštruktúry je navrhované v mieste 
existujúcej komunikácie na ulici Malá Hora v mieste jej jestvujúceho ukončenia medzi 
Štefánikovým ústavom a Dekanátom JLF UK. Rozšírenie zahŕňa okrem rozvoja ulice Malá Hora aj 
vytvorenie novej ulice na Veľkej hore v mieste južnej hranice riešeného areálu UNsvM. Celé 
navrhované napojenie z „Malej hory“ je napojené na mestský dopravný systém v križovatkách 
„Šoltésovej – V.P. Tótha“ a „V.P. Tótha – Hviezdoslavova“. Hviezdoslavova ul. je súčasťou 
nadradeného dopravného systému centrálneho mestského okruhu (CMO). 

Výhľadové prepojenie areálu nemocnice s mestom a jeho infraštruktúrou je uvažované v smere 
kompozičnej osi zóny Veľká Hora z Tomčianskej ulice, tak ako ho chápe Územný plán zóny (ÚPN-
Z Veľká Hora), v zmysle zmien a doplnkov č. 2. Toto napojenie umožní v budúcnosti lepšie pokrytie 
a distribúciu najmä prichádzajúcej dynamickej dopravy. Posledným výhľadovým napojením v 
budúcnosti je priame prepojenie z Východného mestského okruhu (VMO), v zmysle spracovanej 
technickej štúdie ("Martin - východný mestský okruh", november 2018, spracovateľ ALFA 04, a.s., 
Bratislava) a aktuálne spracovávanej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Toto napojenie 
výhľadovo posilní najmä väzby celomestského, nadmestského a nadregionálneho významu a do 
budúcna odľahčí vnútromestské komunikácie, najmä centrálny mestský okruh (CMO) na 
Hviezdoslavovej ulici. 

Širšie dopravné napojenie 

Nemocnica budúcnosti Martin svojím regionálnym a nadregionálnym významom ovplyvňuje 
potrebu dopravného napojenia v širšom kontexte. Dopravná kostra napojenia na riešené územie je 
tvorená západným mestským obchvatom a „centrálnym mestským okruhom“ (CMO). Západný 
mestský obchvat tvorí I/65D s priamym napojením na cesty prvej triedy (I/18), medzinárodný ťah 
E50 a diaľničný úsek D1 prepájajúc mesto Žilina zo severu, Ružomberok z východnej strany a 
Banskú Bystricu z južnej strany (I/65). Práve napojenie Banskej Bystrice a severnej trasy diaľnice 
D1 je do budúcna uvažované v koridore východných trás – východného mestského okruhu VMO a 
rýchlostnej cesty R3 vedenej poza lokálne letisko Tomčany. Tieto trasy majú za cieľ významne 
pozitívne ovplyvniť súčasný tok dopravy vo vnútri sídelného útvaru mesta Martin. 

Primárny tok vnútromestskej dopravy je určený vnútorným, centrálnym jednosmerným mestským 
okruhom (CMO), ktorý obsluhuje centrálnu časť mestskej štruktúry a je napojený na vyšší 
hierarchický dopravný systém komunikácií prvej triedy (I/65D; I/18 – E50). Jednou z komunikácií 
CMO je ulica P. O. Hviezdoslava, ktorú pretínajú paralelné ulice prepájajúce centrum mesta s 
„Martinskou akropolou“. Niektoré z nich plnia funkciu kompozičných priečnych osí mesta. 
Benefitom takto riešenej dopravy sú viaceré alternatívne prístupy do predmetne riešeného územia. 
Pozícia ulíc Viliama Paulínyho Tótha a Malej Hory umožňuje priame napojenie riešeného areálu 
nemocnice budúcnosti v nadväznosti na nadradenú komunikáciu CMO (Hviezdoslavova ul.). 
Prípadné alternatívy prepojenia ulice V. P. Tótha (CMO) s nástupným bodom na do navrhovanej 
nemocnice sú vďaka uliciam A. Kmeťa a Záborského, v prípade potreby suplujúce primárne 
napojenie.  
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Vhodnosť lokality pre nové riešenie nemocnice v meste Martin potvrdzuje nie len pozícia 
rozvojovej zóny Veľká Hora v zmysle územného plánu, ale najmä geografická poloha v úzkej, 
bezprostrednej väzbe na plánované nadregionálne komunikácie (VMO, R3 – výhľadovo, D1), ktoré 
budú do budúcna, a to najmä v dôsledku zmeny organizácie a klasifikácie nemocníc v rámci 
Slovenskej republiky, tvoriť signifikantnú, širšiu nosnú dopravnú infraštruktúru pre nadregionálny 
význam umiestňovanej stavby. Poloha navrhovanej univerzitnej nemocnice výhľadovo umožní 
vzájomné prepojenia s novovzniknutou častou mesta, s možnosťou napojenia na budúci mestom 
plánovaný „Východný mestský okruh“ (VMO), a rovnako plánovanú zónu ‚Veľká Hora‘ so svojou 
budúcou komunikačnou dopravnou infraštruktúrou. Tá je v ÚPN-Z Veľká Hora uvažovaná ako 
infraštruktúra prepájajúca VMO a existujúce ulice Tomčianska a Sklabinská. 

V prvej fáze, v nevyhnutnom rozsahu, bude nemocnica dopravne obsluhovaná z CMO 
Hviezdoslavovej ul. cez ulice „Viliama Paulínyho Tótha“ a „Malá Hora“ na novovybudovanú ulicu 
pomedzi „Dekanát JLF UK“ a apartmánový dom na pozdĺžnu zbernú komunikáciu plánovanú v 
zmysle ZaD č.2 ÚPN-Z Veľká Hora v regulačnom bloku 02-DP-06, z ktorej bude nemocnica 
primárne napájaná.  

Uvažované napojenie prostredníctvom areálových komunikácií a parkovacieho domu riešia 
podrobne jednotlivé stavebné objekty projektovej dokumentácie. Do budúcna sa uvažuje rozšírenie 
komunikačnej siete na Veľkej hore o komunikáciu prepájajúcu VMO. 

V zmysle ÚPN-Z Veľká Hora sa uvažuje s rozšírením o ďalšie, predmetne neriešené komunikácie, 
ktoré umožnia prepojenie novovybudovaných komunikácií v blízkosti UNsvM a jestvujúcich 
komunikácií ulíc Sklabinská a Tomčianska. Tie sa stanú zároveň lokálnym dopravným systémom 
lokality Veľká Hora medzi Tomčanmi a Martinskou akropolou. 

Obsluha územia MHD a VHD 

Existujúci systém verejnej dopravy obsluhuje lokalitu Martinskej akropoly cez ulicu V.P.Tótha, kde 
sa nachádzajú zastávky mestskej a prímestskej verejnej dopravy v dochádzkovej vzdialenosti. 
Projekt navrhuje vytvorenie nového bodu pre zástavky MHD na svojom území pri vstupe do objektu 
nemocnice z východnej strany a tým zabezpečiť mobilitu hromadnou dopravou pre obyvateľov 
mimo peších dochádzkových vzdialenosti. V budúcnosti uvažuje ÚPN-Z Veľká Hora s 
vybudovaním viacerých bodov zástaviek MHD a posilnením infraštruktúry hromadnej dopravy v 
tomto území. Autobusová a vlaková stanica mesta Martin je na priamej pešej trase na významnej 
kompozičnej osi smerujúcej k Slovenskému Národnému Múzeu (SNM), ktoré je v tangenciálnej 
polohe na Nemocnicu budúcnosti. Vzniknutý bod zastávky MHD podporuje výhľadové riešenie 
rozvoja zóny Veľká Hora a jej obsluhu verejnou dopravou. 

Pešia dostupnosť 

Chodníky a spevnené plochy určené prioritne peším a verejnému životu sú navrhnuté s ohľadom na 
charakter lokality a jej prírodný kontext. Nakoľko sa predmetné riešené územie UNsvM nachádza 
v bezprostrednej blízkosti a dostupnej vzdialenosti centra mesta Martin v dotyku s parkom na 
Martinskej akropole, bolo v návrhu celého areálu nevyhnutné rátať aj s rozvojom peších 
komunikácií a pochôdznych spevnených plôch. Tie v návrhu sledujú záväzné časti územného plánu 
a sú navrhnuté v súlade s ÚPN-Z Veľká Hora ZaD č.2. Navrhované trasy pre peších a priechody pre 
peších sú riešené v zmysle vyhlášky č.532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
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Cyklodoprava 

Súčasťou navrhovanej pozdĺžnej zbernej komunikácie je na pravej strane komunikácie v celej dĺžke 
navrhnutý pás, ktorý je od komunikácie výškovo oddelený s bezpečnostnou vzdialenosťou 0,5 m. 
Tento pás bude slúžiť ako chodník pre peších so šírkou 1,5 m a zároveň ako obojsmerný cyklistický 
chodník so šírkou 2x1,5 m. Cyklistický chodník a chodník pre peších sú vzájomne oddelené 
pomocou špeciálneho varovného pásu so šírkou 0,4 m. V lokalite je navrhovaná cyklotrasa, v súlade 
s ÚPN-Z Veľká Hora ZaD č.2. , projekt ju v plnom profile rešpektuje. Iné cyklotrasy v lokalite nie 
sú. V ostatnom území cyklistická doprava funguje v rámci existujúcej cestnej siete ako zmiešaná 
doprava cyklistov a automobilov. 

Zásobovanie 

Zásobovanie UNsvM je uvažované areálovou komunikáciou z navrhovanej verejnej zbernej 
komunikácie vedenej pozdĺž objektu nemocnice. Areálová komunikácia slúži zároveň ako obslužná 
komunikácia pre exteriérové parkovacie státia a ústí do rampy parkovacieho dvoru. Túto rampu 
zdieľa parkovací dom s hospodárskym / logistickým dvorom UNsvM. Súčasťou navrhovanej 
dopravného riešenia sú aj krátkodobé parkovacie státia pred hlavným vstupom do objektu – tzv. 
drop-off. Vjazd a výjazd pre sanitky je samostatný priamo napojený na novonavrhovanú zbernú 
komunikáciu a umožňuje odstavenie niekoľkých sanitiek súčasne. 

Statická doprava 

Statická doprava vyvolaná výstavbou UNsvM je súčasťou riešeného objektu SO 03 – podzemný 
parkovací dom. Parkovanie sa odohráva ja na streche v exteriéri na úrovni hlavného vstupu do 
nemocnice, ale hlavne v podzemných garážach. V exteriéri na streche parkovacieho domu je 
navrhovaných celkovo 169 parkovacích státí z toho 17 parkovacích miest pre imobilných čo 
predstavuje 10 % z celkového počtu exteriérových parkovacích státí. V podzemných garážach je 
navrhnutých v troch podlažiach celkom 1056 parkovacích stojísk z toho 87 parkovacích stojísk pre 
imobilné osoby čo predstavuje 8,2 % z celkového počtu interiérových parkovacích státí. Distribúcia 
parkovacích miest pre imobilné osoby je rovnomerne v rámci všetkých troch podzemných podlaží. 
Návrh je v súlade s predpísaným počtom stojísk pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie v počtu minimálne 4% podľa vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorá stanovuje 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Súčasťou parkovacieho domu je zásobovací dvor na úrovni 2.PP hlavného objektu nemocnice a 
tvorí logistické centrum UNsvM. Hospodársky dvor v sebe integruje funkcie časti energo bloku, 
zázemie vozového parku nemocnice v počte 4 parkovacích státi a pre potreby zásobovania skladov, 
logistiky a odpadového hospodárstva spolu 5 parkovacích státi. Prístup do hospodárskeho dvora je 
zdieľanou obslužnou komunikáciou – rampou ktorá zároveň obsluhuje aj samotný parkovací dom. 
Prístup do samotného hospodárskeho je chránený systémom závor. 
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Obrázok 24 Verejná dopravná vybavenosť, grafická príloha ÚPN-Z, ZaD č.2 

 

Obrázok 25 Dopravné napojenie UNsvM projektovaný stav 
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Obrázok 26 Dopravné napojenie UNsvM výhľadový stav stav ÚPN-Z, ZaD č.2 

Dopravno-kapacitné posúdenie NMB 

Dopravné väzby bežných ciest obyvateľov regiónu Turiec sú smerované k južnému napojeniu na 
cestu I/65. Usporiadaniu cestnej siete Martin dominuje cesta I/65 vo svojich dvoch trasách. Pôvodná 
I/65 je hlavnou severo - južnou trasou cez mesto, prenáša podstatnú časť vnútornej, veľkú časť 
zdrojovej a cieľovej a menšie množstvo tranzitnej dopravy (ulice Jilemnického, Pietrova, 
Mudroňova, Kohútova, Hviezdoslavova, Novomestského, Štefánika, Jesenského, Jahodnícka, 
Kollárova). Nová I/65D tvorí vysokokapacitný západný obchvat mesta, ktorý je zaťažený prevažne 
tranzitnou dopravou a časťou dopravy zdrojovej a cieľovej. Uvedené usporiadanie je zdrojom 
vysokého zaťaženia pôvodnej I/65, ktorej súčasťou je aj jednosmerný mestský okruh v centre. 
Plánovaná výstavba rýchlostnej cesty R3 odľahčí I/65 o tranzitnú dopravu len o nepodstatnú časť 
zdrojovej a cieľovej dopravy. Naviac plánovaná rozsiahla výstavba na lokalitách vo východnej časti 
mesta prinesie nové požiadavky na prepravu, čoho následkom bude nárast dopravy na I/65 a 
priľahlých komunikáciách. 

Samostatne je prognóza spracovaná pre dopravu na ceste I/65D (silné zastúpenie tranzitného 
charakteru) a samostatne pre vnútromestskú dopravu na prieťahoch ciest I/65, III/2145 Sklabinská 
a III/2146 Tomčianska mestom Martin a na miestnych komunikáciách. Prognóza vnútromestskej 
dopravy vychádza z územnoplánovacích podkladov, informácií o známych investíciách a z 
porovnania intenzity dopravy na sčítacích profiloch. Dopravné modely sú spracované vo viacerých 
variantných scenároch: 

rok 2024 

0. variant reprezentuje existujúci stav dopravnej kostry v prípade nerealizácie VMO v plánovanom 
termíne (do roku 2024), ani iných významných dopravných investícií. Na základe územného plánu 
a Územného generelu dopravy mesta Martin boli do kostry cestných a miestnych komunikácií 
zahrnuté pripravované stavby: 
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1. variant – stav po realizácii miestnej komunikácie Veľká hora na základe prebiehajúceho 
rozpracovania dokumentácie pre ÚPN zóny Veľká hora. Spracovaný 1. variant je súčasťou 
nepredkladanej dokumentácie. 

2. variant – stav po realizácii VMO, v 1. etape s križovatkami (Sklabinská, Tomčianska, Malá hora) 
s ukončením na MK Tehelná. Návrh 1. etapy VMO bol spracovaný v zmysle zadania vstupných 
podkladov objednávateľom. Z dôvodu aktualizácie prípravy VMO, v priebehu spracovania DKP, 
bolo so súhlasom objednávateľa zadanie upravené a trasa 1. etapy VMO bola zmenená. Variant 2. 
bol nahradený 3. variantom. Spracovaný 2. variant je súčasťou nepredkladanej dokumentácie. 

3. variant – stav po realizácii VMO, v aktualizovanej 1. etape s križovatkami (Sklabinská, 
Tomčianska, Malá hora, Tehelná) s ukončením na MK Košútska, v zmysle prebiehajúceho stavu 
prípravy stavby mesta Martin. 

 

Obrázok 27 Rozdelenie dopravy mesta Martin 

Predkladaná dopravná prognóza má ambíciu v maximálnej miere, zodpovedajúcej súčasnej miere 
poznania (údaje získané k 02/2020), charakterizovať a štrukturovať údaje o predpokladanom vývoji 
dopravy, požiadavkách a nárokoch na dopravné služby. Zároveň je podkladom pre špecifikovanie 
základných dopravných problémov v území. 

V prognózovanom cieľovom variante významné zmeny smerovania dopravy spôsobuje 
zrealizovanie rýchlostnej cesty R3 Martin – Rakovo. Na základe štúdie realizovateľnosti, bol 
zohľadnený vplyv R3 poklesom primárnej dopravy o diaľkový tranzit na ceste I/65D (17%), na 
prieťahu cesty I/65 (6%) aj na VMO (4%). 

Navrhovaná investícia UNsvM bude mať nielen miestny, ale aj regionálny a nadregionálny význam. 
Jej využitie bude vytvárať lokálne, regionálne aj diaľkové prepravné trasy. V súvislosti 
s očakávaným rastom a saturáciou stupňa automobilizácie boli prepravné vzťahy modelované 
prioritne pre individuálnu automobilovú dopravu a okrajovo aj pre mestskú hromadnú autobusovú 
dopravu. Pomerne významný podiel prepravných trás investície UNsvM predstavujú mestské 
vzťahy. Miestne vzťahy sú vzhľadom k dochádzajúcej suburbanizácii taktiež veľmi silné.  
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Diaľkové prepravné trasy tvoria nižší podiel. Predpokladané nároky na statickú dopravu ako aj 
spôsob napojenia stavby UNsvM boli dokladované. Parkovacie stojiská sú koncentrované v 
hromadnej garáži, ktorá bude mať dva samostatné vjazdy a výjazdy. Kompletná statická doprava 
generovaná realizáciou projektov UNsvM, aj s rezervou oproti STN normám je riešená v rámci 
projektu novej nemocnice, t.j. realizácia projektu nespôsobí dodatočnú saturáciu okolia projektu 
statickou dopravou. 

Nakoľko pre určenie prognózy dopravy nemocnice neexistuje metodika, návrh prepravných 
vzťahov vychádzal z potrebného počtu parkovacích stojísk, z doplnkového dopravného prieskumu 
parkovísk pri existujúcej Univerzitnej nemocnici v bratislavskom Ružinove a na základe znalosti 
miestnych pomerov, opierajúc sa o výsledky dopravných prieskumov bol intuitívnou predikciou s 
použitím komparácie s obdobnými scenármi spracovaný návrh prepravných trás investície UNsvM. 

Takýmto spôsobom bola spracovaná dopravná prognóza a prepravné vzťahy posudzovanej siete a 
rozhodujúcich križovatiek. Uvedený spôsob bol použitý so zámerom čo najviac priblížiť prognózu 
dopravného modelu realite dopravného života územia.  

Variantné stavy dopravnej prognózy slúžia ako podklad pre posúdenie križovatkových uzlov, 
ktorých výkonnosť limituje komplexnú sieť cestných a miestnych komunikácií. Posúdenia 
križovatiek v DKP vychádzajú zo zistení existujúceho dopravného zaťaženia, smerovania a skladby 
dopravy v existujúcich križovatkách 1 – 13 dopravnými prieskumami a z návrhu variantných 
dopravných stavov pre výhľadové obdobie.  

Na základe výsledkov dopravnej prognózy boli spracované variantné scenáre smerovania dopravy 
v jednotlivých posudzovaných križovatkách. Posúdenie kapacity bolo spracované pre všetky 
križovatky návrhom a posúdením typu a tvaru križovatky tak, aby bola zabezpečená ich min. 
funkčná úroveň D na križovatkách cesty I/65D, prieťahu cesty I/65 a všetkých zberných 
komunikácií mesta a min. funkčná úroveň E na križovatkách miestnych obslužných komunikácií. 

Posúdenia križovatiek boli spracované pre súčasný stav a pre variantné scenáre smerovania dopravy 
v jednotlivých posudzovaných križovatkách: 0. variant, 3. variant a cieľový stav. Posúdenie 
kapacity bolo spracované v zmysle TP 102 pre dopoludňajšiu a popoludňajšiu špičkovú hodinu. 

Navrhovaná investícia UNsvM bude silnou mierou ovplyvňovať centrálne mestské a miestne 
vzťahy, avšak vzhľadom k významu investície presahujúcej región mesta Martin, budú čiastočne 
ovplyvnené aj okrajové križovatky, napr. na I/65D. Rozptyľujúcou sa dopravou v rámci mesta bude 
dotknutá celá sieť komunikácií a križovatiek. Zlepšenie stavu sa prejaví po zohľadnení (resp. 
vybudovaní) pripravovaných stavieb: Východného mestského okruhu a rýchlostnej cesty R3 Martin 
– Rakovo. 

Tabuľka 55 Porovnanie z hľadiska dopravného napojenia 

Areál UNM Lokalita Veľká Hora 
Poloha pri centrálnej mestskej zóne. Dopravné 
napojenie smerované cez ulice Kohútová, 
Bernolákova, Francisciho a Kollárová. Všetky 
uvedené ulice sú v súčasnosti na hranici 
kapacity a akékoľvek navýšenie dopravného 
zaťaženia spôsobí vážne dopravné problémy 
v uvedenej lokalite. Problematická zo stredno 
a dlhodobého hľadiska je hlavne križovatka 
ulíc Bernoláková, Fransicsiho s cestou I/65, 
z ktorej cez Francisciho ulicu je riešený 
hlavný vstup do areálu nemocnice. Táto 

Areál v tesnej blízkosti cesty I/65 (pôvodná trasa cesty vedenej stredom mesta) 
resp. vnútorného mestského okruhu (ďalej len „VMO“) na ktorý je napojiteľná 
vo viacerých bodoch (vid obrázok – červené trasy). Statickú dopravu rieši 
v rámci investície, lokalita má výborné predpoklady na prevádzku leteckej 
dopravy (heliport priamo na streche monobloku) a blízkosť letiska Tomčany. 
Z hľadiska napojenia na nadradenú dopravnú infraštruktúru je nutné dopravu 
z/do existujúceho areálu viesť buď po preťaženom vnútornom mestskom okruhu 
smerom k ceste I/18 (Žilina – Ružomberok) alebo potom prostredníctvom ulíc 
Šoltésovej, Bernolákova a Robotnícka na východný obchvat mesta - preložku 
cesty I/65 a následne je možné obidva tieto smery napojiť na existujúci úsek D1. 
Toto riešenie má v stredno resp. dlhodobom hľadisku optimálny variant vo 



Strana 163 z 235 

 

križovatka aj otvorením nového nákupného 
centra, ktorého jediný vstup je riešený tiež cez 
túto križovatku, vytvára obrovský dopravný 
problém, ktorý je veľmi zložité riešiť hlavne 
z dlhodobého hľadiska. Aj z hľadiska 
napojenia na nadradenú dopravnú 
infraštruktúru je nutné dopravu z/do 
existujúceho areálu viesť buď po preťaženom 
vnútornom mestskom okruhu smerom k ceste 
I/18 (Žilina – Ružomberok) alebo potom cez 
Bernolákovu a Robotnícku ulicu smerom na 
východný obchvat mesta - preložku cesty I/65 
a následne je možné obidva tieto smery 
napojiť na existujúci úsek D1. 

vybudovaní Východného mestského okruhu. Tento vyrieši dopravné napojenie 
na plánovanú rýchlostnú cestu R3 tým aj na D1 ako aj na cestu I/65. Po jeho 
vybudovaní bude významne odľahčený aj vnútorný mestský okruh.  

 

V rámci riešenia ÚGD (Územný generel dopravy) bola navrhnutá výstavba 
VMO (Východný mestský okruh), ktorý začína na I/65 na vstupe do mesta od 
Koštian (Kollárova ulica) a pripája sa opätovne na I/65 v Košútoch 
(Jilemnického ulica) s plánovaným pokračovaním na I/65D. Prepojenie VMO s 
R3 bude realizované predĺžením ulice N. Hejnej, napojenie na I/65 ulicami N. 
Hejnej, cestou III/2145 (III/065053) Sklabinská, ulicami Novomestského, 
Tehelná, Severná. VMO je navrhnutý ako mestská zberná komunikácia 
kategórie MZ 8,5/50 s obmedzeným prístupom ťažkej nákladnej dopravy. 
Dopravné napojenie navrhovanej polohy nemocnice je potrebné realizovať 
z južnej strany pomocou VMO.  

 

Existuje aj variantné tzv. MINIMÁLNE RIEŠENIE, ktoré pre potreby 
dopravného napojenia UNsvM plne postačuje: Výstavba VMO v úseku medzi 
ulicami Sklabinská (cesta do Tomčian) a Tehelná sa javí ako nevyhnutná 
z nasledujúcich dôvodov: 

- plánovaná výstavba v lokalite Tomčany, Veľká hora a Bilbao predstavuje 
nárast o cca 6500 obyvateľov (5349 Bilbao, + IBV Veľká hora, nové lokality 
IBV Tomčany 1176 obyvateľov), čo je predpokladané zaťaženie ulice 
Sklabinská, Tomčianska cesta a križovatka pod Národným cintorínom 
nárast o viac ako 2200 vozidiel denne (ak uvažujeme 1 automobil na 3 
obyvateľov), 

- plánovaná výstavba novej nemocnice nadregionálneho významu v lokalite 
Veľká hora. 
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4 Výstavba novej univerzitnej nemocnice 

Príprava projektu prebiehala na úrovni pracovnej skupiny vedenej JLF UK v Martine a prešla  
prvými fázami prípravy projektu.  

4.1 Ideová  a predprípravná fáza projektu 

Myšlienka postaviť novú univerzitnú nemocnicu v Martine vyplynula z potrieb slovenského 
zdravotníctva, vrátane nevyhnutnosti prípravy nových zdravotníckych profesionálov a integrovanie 
výskumu, vývoja a inovácií do medicínskej praxe. Ideový návrh novej nemocnice pripravila JLF 
UK v spolupráci s UNM už v roku 2015. Ideová fáza prípravy prebiehala v rokoch 2015-2016. 
Jesseniova lekárska fakulta taktiež realizovala nákup pozemkov vhodných pre výstavbu novej 
nemocnice v lokalite Veľká hora (v areáli JLF UK resp. jej bezprostrednom okolí) vo výmere cca 
68 000 m2.  

Prečo bola a je jediná správna cesta postaviť nové nemocnice? Infraštruktúra, vybavenie a 
dispozičné riešenie slovenských nemocníc je zastarané a nevyhovujúce pre poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti na úrovni dnešných poznatkov, neumožňuje rešpektovanie aktuálnych odporúčaní, 
neumožňuje zvyšovanie efektivity a kvality a je príčinou nízkej bezpečnosti poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti. Nové nemocnice s modernými riešeniami poskytujú rámec a podmienky 
pre vyššiu kvalitu, centralizáciu na pacienta a jeho rodinu, umožňuje realizovať moderné postupy -  
diagnostické a liečebné s využitím nových technológií, optimalizovaných procesov, liečivého 
prostredia a zároveň s erudovaným personálom. Moderné riešenia (priestorov a procesov) znižujú 
riziko nozokomiálnych nákaz, pádov, pochybení a omylov, komplikácií, zabezpečujú vyššia 
efektivitu, lepšia organizácia a efektivita práce. Už v roku 2015 bol zámer postavený na 
transformácii a presunoch viacerých medicínskych postupov do sekcie dennej či ambulantnej 
starostlivosti.   

Každý kto navštívil nemocnicu v Martine si uvedomuje, že inštitúcia, ktorá je dlhodobo považovaná 
za jednu z najlepších v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a zároveň je veľmi úzko 
spojená s najlepšou lekárskou fakultou by si zaslúžila dôstojné priestory pre to, aby mohla v svojich 
aktivitách s vysokou kvalitou pokračovať aj naďalej.  

Pavilónové priestory nemocnice, presuny pacientov v ťažkých stavoch po vonkajšom areáli 
nemocnice, nevhodné, opakovane prerábané dispozície a absentujúce priestory sú dôvodom 
rekonštrukcií, ktoré procesy ovplyvňujú len dočasne. V konečnom dôsledku na to dopláca len 
pacient, napr. vo vzťahu k predĺženým čakacím dobám, nedostupnosti inovatívnej diagnostiky 
a liečby či z pohľadu kvality a bezpečnosti.  

Nové veci taktiež nie je možné učiť v starých podmienkach. Atraktívne prostredie priláka 
záujemcov o zdravotnícke povolanie a v atraktívnom prostredí sa bude aj učiteľom lepšie učiť. 
Učíme sa pre budúcnosť. Atraktivita prostredia môže zvýšiť aj záujem o zdravotnícke povolania -  
nedostatok personálu môže viesť ku kolapsu zdravotného systému Od kvality prípravy závisí kvalita 
absolventa – v našom prípade zdravotníckych profesionálov. Slovensko je súčasťou Európskej únie 
a naše univerzity musia byť konkurencieschopné minimálne v európskom priestore, na čo potrebujú 
aj kvalitné podmienky.  

Slovenské zdravotníctvo je tiež dlhodobo kritizované za minimálnu mieru zavádzania inovácií do 
klinickej praxe. Netýka sa to len inovatívnych liekov, ale aj nových možností diagnostiky a liečby, 
ktoré vznikajú a vyvíjajú sa v prostredí adaptovanom na kultúru výskumu.  
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V neposlednom rade pracovný tím zobral do úvahy aj finančnú stabilitu, hospodárnosť a efektivitu 
poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, výskumu a vývoja, ktoré by sa 
pomocou novej nemocnice dokázali výrazne zlepšiť.  

Cestou výstavby nových nemocníc sa vybrali všetky vyspelé krajiny, pretože pochopili, že nemá 
zmysel rekonštruovať starú nemocničnú infraštruktúru a pre splnenie všetkých požadovaných 
aspektov moderného zdravotníctva je potrebné postaviť nové, moderné nemocnice. 

V ideovej fáze bol navrhnutý základný koncept, ktorý bol konzultovaný so zástupcami existujúcej 
UNM, ktorý bol doplnený požiadavkami vedúcich zamestnancov jednotlivých existujúcich 
pracovísk UNM. Na základe doplneného konceptu bol v druhom polroku 2015 spracovaný 
projektový zámer výstavby UNsvM, ktorá by mala podľa aproximatívneho prepočtu 98 737 m2  a v 
podstate by kopírovala existujúcu organizačnú a prevádzkovú štruktúru existujúcej UNM. Tento 
návrh bol počas mítingu so zástupcami Európskej investičnej banky vo februári 2016 vyhodnotený 
ako zastaraný, nemoderný a neefektívny a v rámci prípravy bola prehodnotená účasť jednotlivých 
vedúcich pracovísk. V ideovej fáze tak následne pokračovala len JLF UK s interným tímom, ktorý 
bol vyskladaný z odborníkov na projektový a zdravotnícky manažment, stavby budov, ekonomické 
a finančné kalkulácie a prevádzku nemocnice z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

Zároveň tým analyzoval koncepty nemocníc budúcnosti v rôznych krajinách, koncepty nových 
zelených a digitálnych nemocníc, základné nastavenia univerzitných nemocníc a na základe 
intenzívnej spolupráce dokázal v priebehu krátkeho časového intervalu prepracovať existujúci 
koncept a pokračoval v línii pôvodného ideového zámeru nemocnice budúcnosti, ktorá by sa mala 
stať štandardom poskytovania zdravotných služieb celosvetovo už od roku 2026.  

4.2 Prípravná fáza projektu 

Na základe ideového konceptu  bola pripravená súťaž návrhov a projekt sa dostal do predprípravnej 
fázy a JLF UK v Martine vyhlásila v januári 2017 verejnú anonymnú architektonicko-urbanistickú 
súťaž návrhov „Nemocnica budúcnosti Martin“ s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ZVO) (§§ 119 – 125 
zákona) a  vyhlášky č. 157/2016 Z.z. Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej UVO), ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania 
a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty (ďalej len Vyhláška).  
Súťažné podmienky boli počas prípravy konzultované so Slovenskou komorou architektov, ktorá 
súťaž odsúhlasila v plnom rozsahu. Vyhlásenie súťaže bolo zverejnené v Európskom vestníku 
verejného obstarávania, vo Vestníku verejného obstarávania SR (UVO), na profile verejného 
obstarávateľa, na portáli systému EVO (elektronické verejné obstarávanie UVO) a ďalej na stránke 
SKA www.komarch.sk a na www.archinfo.sk.  

Súťaž návrhov bola ukončená 12. mája 2017. Na základe rozhodnutia poroty t.j. výsledkov súťaže 
návrhov mohol vyhlasovateľ súťaže návrhov (JLF UK) rokovať s víťazom súťaže návrhov v 
priamom rokovacom konaní o zmluvných podmienkach pre zadanie zákazky na poskytnutie služby 
– spracovanie projektovej dokumentácie UNsvM pre územné konanie a stavebné konanie vrátane 
inžinierskych činností a autorského dozoru v súlade s § 81  písm. h a § 82 ZVO a v súlade 
s Autorským zákonom č.185/2015 Z. z.  

Súťaž návrhov, ktorá bola zrealizovaná JLF UK bola veľmi úspešná. Získal návrhy viacerých 
nemocníc s plochou od 37 000 m2 až po 120 000 m2. V porote, ktorá návrhy hodnotila boli 
renomovaní architekti z Českej a Slovenskej republiky, ktorí objektívne hodnotili nielen dizajn ale 
aj navrhovanú plochu a jej využitie. V rámci hodnotenia boli automaticky vyradené návrhy s veľmi 



Strana 166 z 235 

 

malou podlažnou plochou, nakoľko pre univerzitné nemocnice v ktorých prebieha vzdelávanie sa 
signifikantne odlišujú od klasických a najmä privátnych nemocníc a patria celosvetovo k najlepším 
a najmodernejším zdravotníckym zariadeniam na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni. Návrhy 
nezohľadňovali detailne kompletné zariadenie a vybavenie nemocnice. Súťaž návrhov bola 
zameraná najmä na využitie kompaktného celku a modulárny systém usporiadania jednotlivých 
častí nemocnice tak, aby bolo možné realizovať optimalizáciu procesov a postupov zdravotnej 
starostlivosti.  

Celý postup, ktorý zvolila JLF UK bol vysoko hodnotený odbornou verejnosťou a fakulta získala 
Cenu CÉZAR „Patrón architektúry“ 2018, ktorú udelila Slovenská komora architektov 
„ojedinelému úkazu odborného a inovatívneho prístupu pri tvorbe koncepcie novej univerzitnej 
nemocnice v Martine“. Ako ďalej uvádza stránka archinfo.sk, architektonická súťaž návrhov na 
Nemocnicu budúcnosti v Martine je nasledovania hodným postupom pri prestavbe slovenského 
zdravotníctva pre potreby 21. storočia. Súťaž otvorila novú kapitolu diskusie o spôsobe budovania 
nemocníc, v neposlednom rade však súťaž umožnila vstúpiť od tejto diskusie slovenským 
architektom, ktorým sa za ostatné dekády podobných možností nedostalo. Predseda Slovenskej 
komory architektov, Imrich Pleidel: ,,Aj keď súťaže sú vo svete považované za optimálny nástroj 
obstarávania tých najlepších architektonických riešení, na Slovensku je ešte stále výnimočné, aby 
sa návrh novej špičkovej nemocnice obstarával z iniciatívy a v réžii vzdelávacej inštitúcie formou 
súťaže návrhov. Toto ocenenie je vyjadrením uznania stavovskej organizácie architektov 
Jesseniovej lekárskej fakulte UK za zorganizovanie kvalitnej urbanisticko-architektonickej súťaže 
návrhov s medzinárodnou účasťou na "Nemocnicu budúcnosti v Martine".  Veríme, že aj toto 
verejné ocenenie bude určitou podporou a pozitívnym impulzom v ďalšom priebehu projektovej 
prípravy realizácie podľa víťazného súťažného návrhu.” (archinfo.sk) 

JLF UK ako aj UNM zapojila do prípravy projektu novej nemocnice špičkových odborníkov, ktorý 
boli a sú garanciou moderného prístupu, odborníkov MZ SR z Inštitútu zdravotnej politiky, 
zahraničných odborníkov z oblasti medicíny, podporou a konzultáciami odborníkov z Európskej 
investičnej banky ako potenciálneho financujúceho subjektu (jeden zo zdrojov financovania 
projektu). Na príprave ďalej participoval aj zahraničný konzultantský tím, ktorého členovia boli pri 
kreovaní a realizácií viacerých nových nemocníc v rámci celého sveta, predovšetkým však 
v Holandsku. Príprava bola a je dôkladná a všetky tieto fakty dávajú predpoklad úspešnej a dobre 
zvládnutej prípravy a následnej realizácie projektu.  

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 603 z 19. decembra 2018 [ďalej len 
„Uznesenie“] Vláda Slovenskej republiky schválila materiál „Návrh realizácie výstavby 
univerzitnej nemocnice v Martine (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN)“. V zmysle bodu 
B.3 Uznesenia uložila vláda ministerke školstva, vedy, výskumu a športu poskytnúť dotáciu 
podľa bodu B. 1 Uznesenia vo výške 2.000.000,- eur (slovom: dva milióny eur) Univerzite 
Komenského v Bratislave v prospech Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorá bola 
účelovo určená v zmysle obsahu úlohy B.3 Uznesenia. 

V roku 2018 zároveň Ministerstvo zdravotníctva SR predstavilo koncepciu stratifikácie nemocníc. 
Jej cieľom bolo do roku 2030 skvalitniť ústavnú starostlivosť. V štúdií IZP bolo zistené/potvrdené, 
že jednotlivé nemocnice sa výrazne líšia v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti čo sa týka 
miery úmrtnosti, reoperovanosti a rehospitalizovanosti pacientov. Boli poskytnuté údaje, ktoré 
dokazujú, že kvalita výkonov zdravotnej starostlivosti rastie s ich počtom v rámci zariadenia. 
Nemocnice preto po novom dostanú povolenie poskytovať určitú špecializáciu iba ak dosiahnu 
predpísaný minimálny počet výkonov. Nemocnice boli zároveň rozdelené na 3 základné typy: 
lokálne, regionálne a koncové/národné, pričom UNM bola zaradené medzi 4 koncové/národné 
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nemocnice. To jej dáva aj zásadný argument predloženie realizácie zásadnej zmeny infraštruktúry 
UNM v Martine.  

Dňa 11.01.2019 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu k návrhu 
realizácie výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine 0118/2019 k návrhu realizácie 
výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine 0118/2019. 

Dňa 14.06.2019 udelilo Ministerstvo zdravotníctva SR písomný predchádzajú súhlas s uzatvorením 
Zmluvy o dielo, medzi Univerzitou Komenského v Bratislave – Jesseniova lekárska fakulta 
v Martine, Malá Hora 4A, 036 01 Martin a spoločnosťou pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 
Brezno. 

Dňa 16.07. 2019 nadobudla predmetná zmluva platnosť a účinnosť medzi Univerzitou Komenského 
v Bratislave – Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 4A, 036 01 Martin a spoločnosťou 
pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno. 

Dňa 13.8.2019 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo na realizáciu inžiniersko-geologického 
prieskumu pre potreby výstavby Nemocnice budúcnosti Martin. Inžiniersko geologický prieskum 
je v súčasnosti spracovaný a odovzdaný. Celkové náklady na prieskum vo výške 13 900,00 EUR 
financovala JLF UK z vlastných zdrojov. 

September 2019 – prebehla konzultácia na protimonopolnom úrade SR, pričom bol na posúdenie 
zaslaný podklad, ktorý vyjadruje plný súlad s pravidlami štátnej pomoci. 

Dňa 23.10. 2019 nadobudla účinnosť Zmluva o realizácii dopravno-kapacitného posúdenia 
nevyhnutného k realizácii výstavby Nemocnice budúcnosti Martin. Celkové náklady na dopravný 
prieskum vo výške 43 128,00 EUR financovala JLF UK z vlastných zdrojov. 

Dňa 09.11.2019 zápisom do Obchodného registra SR vznikla akciová spoločnosť Nemocnica 
budúcnosti Martin, a.s., ktorej zakladateľom a jediným akcionárom je Slovenská republika 
v zastúpení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Paralelne s prípravou súťaže návrhov bol riešený optimálny model financovania, ktorý zahŕňal tri 
varianty. V jednom z nich sa uvažuje aj s využitím prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB), 
ktorá bola účastná viacerých stretnutí fakulty pri ideovej fáze, a ktorá hodnotila projekt od jeho 
začiatku ako zmysluplný, realizovateľný, s benefitom pre všetky zainteresované strany. 

Model financovanie riešil nasledovné varianty: 

Variant A:  100 % investícia z verejných zdrojov - štát 

Variant B:  Dlhové financovanie (napr. EIB v pomere 40% vlastný kapitál MZ SR a JLF UK 
a 60% úverové zdroje) 

Variant C:   100 % súkromné financovanie t.j. PPP variant  

V mesiacoch júl – november 2019 bol kompletne prepracovaný dopytovo – technický a finančno-
ekonomický model, ktorý detailnejšie rozanalyzoval všetky vstupy a následné efekty výstavby 
z hľadiska dopytu, technických riešení, ekonomických ukazovateľov a modelov financovania.  
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Dňa 1.12.2019 bola štúdia uskutočniteľnosti spolu s navrhovanými modelmi financovania 
odoslaná na zhodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze MF SR, ktorý vo februári 2020 vydalo 
predbežné stanovisko. Finálne rozhodnutie riešenia financovania projektu bolo na rozhodnutí 
Vlády SR a kapitálových možnostiach MF SR.  

V čase odovzdania štúdie uskutočniteľnosti na UHP bolo uvažované že financovanie (kapitálové aj 
prevádzkové) bude zabezpečené z príspevkov z kapitoly štátneho rozpočtu MZ SR, z prostriedkov 
JLF UK a UNM (financovanie personálnych nákladov projektového tímu, štúdie vplyvu na životné 
prostredie a iných štúdií) a z úverových prostriedkov (rozsah úverových prostriedkov sa špecifikuje 
po určení záväzného výkazu nákladov po projektovej dokumentácie, pričom v danom čase sa 
zohľadnia náklady financovania). V rámci úverového financovania sa uvažovalo s využitím  
dlhodobých úverových zdrojov,  napr. Slovenský investičný holding (SIH).  

V období júl 2019 – jún 2020 prebiehala konzultácia s Jonts Hospital Advice v termínoch a so 
zameraním ktoré prezentuje tabuľka: 

Tabuľka 56 Program a termíny konzultácií s Jonts Hospital Advice 

Fáza I. Plánovanie Poradenské 
hodiny 

Krok 1 – Pracovné stretnutia – parameter modernej nemocnice 16 

Krok 2 – Pracovné stretnutia – hlavné princípy vedenia vo vzťahu k plánovaným kapacitám 200 

Krok 3 – Pracovné stretnutia – zadefinovanie hlavných kľúčových bodov nemocnice 125 
Krok 4 – Kalkulácia požadovaných kapacít 48 
Krok 5 – Zhodnotenie a definitívne determinovanie kapacít 48 
Krok 6 – Kalkulácia požadovanej metráže 48 
Krok 7 – Spísanie konceptu základných požiadaviek 48 
Krok 8 – Zhodnotenie a definitívne determinovanie základných požiadaviek 48 
Krok 9 – Komunikácia so “stakeholdermi” a predstavenie konceptu 48 

Fáza IIa: Vypracovanie a preskúmanie podrobného návrhu   

Krok 1 – Pracovné stretnutie - podrobný prehľad lôžkových oddelení a preskúmanie pôdorysov prvého 
konceptu Základného plánu v Martine 

88 

Krok 2 – Pracovné stretnutie  - stručný prehľad ambulancií, cez videokonferencie 16 
Krok 3 – Prehľad m2 podľa oddelení a diskusia s architektom 16 

Krok 4 – Preskúmanie pôdorysov druhého konceptu Základného plánu prostredníctvom 
videokonferencie 

24 

Krok 5 – Vypracovanie funkčno-priestorového podrobného náčrtu lôžkových a ambulantných oddelení 104 

Fáza IIb: Vypracovanie podrobného zámeru a preskúmanie návrhu  
Krok 1 – Pracovné stretnutie Podrobný concept 

 

112 
Krok 2 – Preskúmanie pôdorysov tretej koncepcie Základného plánu 24 
Krok 3 – Vypracovanie funkčno-priestorového podrobného súboru 200 
Krok 4 – Preskúmanie podrobného súhrnu zahrnuté 
Krok 5 – Finalizácia podrobného súhrnu zahrnuté 
Krok 6 – Preskúmanie pôdorysov konečného Základného plánu 48 
Krok 7 – Preskúmanie pôdorysov návrhu pre stavebné povolenie 64 
Odporúčanie normatívnych m2/lôžko (lôžkové oddelenie)  4 
Odporúčanie pre izby nukleárnej medicíny  4 
Zoznam miestností mimo priestorov  4 
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Dodatočné stretnutia k rozvojovému Základnému plánu (s Pantografom), 20. týždeň 8 
Diskusia o upravených ďalších krokoch a prístupe, zmeny kvôli Covid-19, menej efektívne plánovanie  20 

Dlhšie plánovanie projektu (2 hodiny týždenne navyše; treba počítať s 2 mesiacmi navyše) 16 

Konzultačný proces hradila JLF UK z vlastných zdrojov.  

Ďalší postup prípravy projektovej dokumentácie pre územné povolenie prebiehal v súlade 
s harmonogramom zadefinovaným v Zmluve o dielo s dodávateľom Pantograph s.r.o. 

 

Obrázok 28 Časový harmonogram prípravy podkladov pre územné rozhodnutie 

Dňa 4.12.2019 bola prevzatá Dokumentácia pre územné konanie – návrh. Návrh nemocnice spĺňa 
všetky atribúty modernej nemocničnej stavby, ktorá významným spôsobom ovplyvní kvalitu 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v regióne, kraji i v rámci celého Slovenska. Otvára možnosti 
aj pre zahraničný trh, či už prostredníctvom podmienok na vzdelávanie, integráciu zahraničných 
odborníkov do vzdelávania, výskumu a vývoja i poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Dňa 23.10.2020 boli prevzaté Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce, Medicínsky plán 
a čistopis dokumentácie pre územné konanie.  

V priebehu roku 2021 prebiehali a prebiehajú vyjadrovacie konania k územno-plánovacej 
dokumentácii. V čase zverejnenia štúdie (11/2021) prebiehajú vyjadrovania príslušných orgánov 
štátnej a verejnej správy. V súčasnosti JLF UK v Martine disponuje vyjadreniami od všetkých 
relevantných orgánov štátnej a verejnej správy dotknutých v územnom konaní s výnimkou 
spomínaného záverečného stanoviska z hodnotenia EIA a s ním súvisiacich/naň naväzujúcich 
vyjadrení prísušných orgánov.   

V rokoch 2019 – 2021 prebiehal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Detailný 
priebeh procesu je znázornený na nasledujúcom obrázku. Finalizuje sa proces Hodnotenia vplyvou 
na životné prostredie, kde čakáme na právoplatnosť záverečného stanoviska v zmysle príslušnej 
legislatívy. (Príloha č. 4 materiálu) 
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Obrázok 29 Schématické znázornenie procesu EIA 

Nemocnica bude postavená na pozemku, ktorý je v súčasnosti vo vlastníctve Univerzity 
Komenského Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
k riešeným pozemkom konzultovala JLF UK ako súčasný investor projektu a vlastník podstatnej 
časti pozemkov na ktorých sa investícia pripravuje  s Ministerstvom financií SR a ministerstvom 
zdravotníctva SR. (Príloha č.5 materiálu) 

V súlade s ustanovením § 2b zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa 
prípravy významných investícii a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o významných 
investíciách“) plánuje MZ SR požiadať o vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný 
zámer výstavby novej univerzitnej nemocnice v Martine. 

Kľúčovou úlohou pri investíciách charakteru nemocníc je zabezpečiť kontinuálny proces 
pokračovania v čase. Napriek tomu, že nová univerzitná nemocnica v Martine je súčasťou programu 
Vlády SR, kontinuálny proces prípravy sa nepodarilo zabezpečiť, čo značne komplikuje a hlavne 
predlžuje prípravnú fázu. Časový harmonogram bol už niekoľkokrát posúvaný, pričom v čase 
zverejnenia tohoto materiálu je plánovaná realizácia nasledovná:  

1. Určenie investora investičnej akcie výstavby novej nemocnice - Projekt bude delimitovaný na 
existujúcu UNM v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR.  
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Prípravné, projektové a organizačné zabezpečenie ďalších potrebných procesov počas prípravy a 
realizácie projektu UNsvM bude zabezpečené cez existujúcu UNM, čo bude potvrdené aj 
v pripravovanom uznesení vlády. 

Realizácia projektu cez akciovú spoločnosť so 100% účasťou štátu – Nemocnica budúcnosti Martin, 
a.s., ktorá bola založená 9.11.2019, alebo prípadnej novej príspevkovej organizácie zriadenej MZ 
SR na tento účel bola vyhodnotená hlavne z dôvodu zložitých procesov notifikácií štátnej pomoci 
Európskou komisiou ako časovo náročná.  

V súčasnosti JLF UK a UNM komunikujú a spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva SR na tom, 
aby bol projekt prevedený v súlade s platnou legislatívou na UNM, ktorá preberie v plnom rozsahu 
aktivity v oblasti  plánovania a prípravných prác projektu, architektúry a projektovej prípravy 
projektu, povoľovania stavby a výberu zhotoviteľa stavby, ako aj samotnej realizácie výstavby.  

UNM bude počas celej realizácie projektu vykonávať pozíciu zástupcu MZ SR aj vo vzťahu 
ku generálnemu dodávateľovi stavby, s cieľom dohľadu nad dodržiavaním plnenia a jeho rozsahu 
najmä vo vzťahu k dodržaniu celkových predpokladaných funkčných, časových, kvalitatívnych 
a ekonomických parametrov projektu UNsvM.  

Hlavnými cieľmi odborného poradenstva bude nastavenie vnútorných procesov, systémov kvality 
a implementácia odborného know-how pre zvýšenie nákladovej efektivity. Odmena členov 
projektového tímu bude priebežne vyhodnocovaná počas jednotlivých fáz projektu na základe jasne 
definovaných ukazovateľov výkonnosti. V prípade nedodržiavania parametrov zo strany 
manažmentu nemocnice bude implementovaný systém sankcií (personálnych a finančných).  

Predpokladaný časový harmonogram realizácie investície: 

• 11/2021 - Stanovisko UHP 
• 12/2021 - Definitívne schválenie realizácie projektu z plánu obnovy Vládou SR 
• 11/2021 – 02/2022  Príprava zadania na Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác 
• 02/2022 - 12/2022   Realizácia VO na dodávateľa stavby 
• 12/2022 - 12/2023   Dokumentácia na stavebné povolenie a stavebné povolenie 
• 01/2024 – 08/2026   Realizácia stavebných prác 
• 01/2025 – 06/2026   Verejné obstarávania na dodávku medicínskeho vybavenia 
• 09/2026 – 12/2026   Kolaudácia stavby/získanie povolení na prevádzku 
• 12/2026  - 01/2027   Spustenie do prevádzky 

Odhadovaná potreba kapitálových nákladov v čase  

06/2019 – 12/2020 Dokumentácie na územné rozhodnutie: 2 mil. EUR s DPH (realizované) 
12/2021 – 06/2023 Dokumentácia na stavebné povolenie: 5,2 mil. EUR s DPH 
07/2023 – 12/2023 Realizačná dokumentácia: 4,4 mil. EUR s DPH 
01/2022 – 12/2022 Výber zhotoviteľa stavby: 70 tis. EUR bez DPH 
01/2024 – 08/2026 Realizácia stavebných prác: 307 mil. Eur bez DPH 
2022 – 8,0 mil. EUR bez DPH  
2023 – 150 mil. EUR bez DPH 
2024  - 107 mil. EUR bez DPH 
2025 – 100 mil. EUR bez DPH 

POZN: Časové nároky jednotlivých etáp je možné optimalizovať.  
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2. Predloženie materiálu do vlády SR o plnení uznesenia č.603 z roku 2018 o postupe prác na 
realizácii výstavby UNsvMT (12/2021) 

3. Predloženie materiálu na rokovanie vlády pre odsúhlasenie financovania realizácie projektu 
(12/2021) 

4. Vysporiadanie právnych a majetkových vzťahov medzi MŠVaŠ SR  (UK Bratislava-JLF UK 
MT) a MZ SR (UNM ) (12/2021 – 12/2022) 

5. Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác metódou ŽLTÝ FIDIC 

Máme za to, že urýchlenie procesu výstavby môžeme docieliť práve využitím metódy Žltého 
FIDICU nakoľko už v súčasnosti evidujeme sklz v pôvodnom harmonograme o viac ako 12 
mesiacov. Súťaž na dodávateľa stavby bude koordinovaná a zabezpečovaná odborne spôsobilými 
osobami na realizáciu verejného obstarávania.  

Generálny dodávateľ stavby, ktorý bude obstaraný samostatne, formou tzv. „Žltého FIDICU“   bude 
zodpovedný za Dokumentáciu na stavebné povolenie vrátane získania právoplatného stavebného 
povolenia a Realizačnú projektovú dokumentáciu s dôrazom na to, že projektový tím bude 
spoluzodpovedný za kontrolu výsledkov jeho projekčných a dodávateľských činností s cieľom 
optimalizácie jednotlivých stupňov realizačnej fázy projektu. Tento model minimalizuje riziká 
spojené s nekvalitou projektovej dokumentácie ako sú časové zdržania a práce/náklady naviac. 

Tento model predstavuje integráciu medzi benefitmi PPP (čiastočná realizácia projektových prác 
a optimalizácia technického riešenia generálnym dodávateľom stavby a tzv. tradičnou realizáciou 
projektu formou zadania štátnej zákazky na základe podkladov spracovaných investorom. Na 
základe ekonomických, časových a rizikových analýz sa ukazuje ako najefektívnejšia zo všetkých 
dostupných alternatív hlavne po zvážení časového faktora realizácie projektu z Plánu obnovy a 
odolnosti. 

Proces a balíky súťažných podkladov pre verejné obstarávanie sa môžu meniť v závislosti od 
časovej kondície projektu a tým aj samotný rozsah verejného obstarávania.  

Predpokladaný časový harmonogram verejného obstarávania  - nadlimitnej zákazky na stavebné 
práce v súlade so zmluvnými podmienkami žltej knihy FIDIC . 

• 11/2021 – 12/2021 - verejné obstarávanie na realizátora verejného obstarávania na dodávateľa 
stavebných prác metódou Žltý FIDIC  

• 11/2021 – 12/2021 - verejné obstarávanie na dodávateľa služieb súvisiacich s certifikáciou 
BREEAM Excelent:  

• 11/2021 – 12/2021 – verejné obstarávanie služieb súvisiacich s prírpavou zadania pre pre verejné 
obstarávanie na dodávateľa stavby metódou žltého FIDIC-u (opis predmetu zákazky): 11/2021 – 
02/2022 

• 02/2022 – 06/2022 - verejné obstarávenie na stavebný dozor 
• 02/2022 – 06/2022 - verejné obstarávanie subjektu na audit projektovej dokumentácie:  
• 02/2022 - 12/2022 - verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác 
• 01/2025 – 06/2026 - verejné obstarávania na dodávku medicínskeho vybavenia 

Predpokladom efektívneho riadenia ďalších fáz výstavby je integrovaná spoluprácu viacerých 
zainteresovaných strán. V tejto súvislosti zriadilo MZ SR v októbri 2021 medzirezortnú pracovnú 
skupinu, ktorej úlohou je facilitovať proces a riešiť problematické body, ktoré sa v priebehu ďalšej 
prípravy a realizácie objavia. Pracovná skupina je zložená zo zástupcov MZ SR, MŠVVaŠ, Úradu 
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vlády – Sekcia Plánu obnovy a odolnosti, MF SR – Útvar hodnoty za peniaze, Zdravotníckej 
implementačnej agentúry, zástupcov JLF UK a UNM. 

Spolupráca môže zrýchliť a zefektívniť niektoré podporné procesy prípravy. Spolupráca je ošetrená 
Štatútom pracovnej skupiny , ktorý okrem iného určil rozsah participácie, kompetencií a 
zodpovednosti každej zo zainteresovaných strán.  

Pracovná skupina úzko spolupracuje s internou pracovnou skupinou MZ SR, zriadenou Sekciou 
zakladateľských, zriaďovateľských a akcionárskych práv MZ SR.  

Koordinácia aktivít mala prebiehať systémom riadenia zhora nadol, kde hlavným koordinátorom by 
bolo MZ SR. V súčasnosti sú zodpovednosť a kompetencie presunuté na Univerzitu Komenského 
v Bratislave Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, ktorá je objednávateľom prvej fázy projektovej 
dokumentácie a na Univerzitnú nemocnicu v Martine, ktorá je v rámci svojich možností súčinná pri 
príprave. Vzhľadom k tomu, že JLF UK vynaložila v súvislosti s prípravou nemocnice ďalšie 
opodstatnené náklady, do prípravy projektu vstúpila aj UNM, ktorá na základe listu ministra 
zdravotníctva poskytuje súčinnosť pri príprave projektu.  

Vertikálna komunikácia je v súčasnosti zabezpečovaná v smere MZ SR na JLF UK a UNM 
a naopak. 

Horizontálna komunikácia je zabezpečená na úrovni JLF UK a UNM. JLF UK a UNM si spoločne 
vytvorili pracovnú skupinu venujúcu sa príprave, ako aj efektívny model komunikácie, ktorý zahŕňa 
zdieľanie a výmenu informácií s priamym vplyvom na prípravu a realizáciu projektu 
prostredníctvom systematických a pravidelných stretnutí pracovnej skupiny.  

V súčasnosti, vo svojej prípravnej fáze, je projekt dimenzovaný v súvislosti s predpokladaným 
vývojom v zdravotníctve resp. v medicíne ako takej, aby nenastala situácia, že po jeho dokončení 
bude v podstate už zastaraný. To, čo sa teraz môže zdať ako nerealizovateľné, bude v relatívne 
krátkom časovom období (predpoklad 3 - 4 roky) adekvátnou reakciou na celosvetové a lokálne 
zmeny v oblasti zdravotníctva, najmä čo sa týka veľkosti a štruktúry nemocníc a rozvoja technológií.  

Ak sa nebude projekt novej nemocnice realizovať, tak vzniknú nasledovné skutočnosti: 

- náklady na údržbu existujúcej zastaralej infraštuktúry UNM budú odčerpávať čoraz viac 
finančných zdrojov,  

- existujúca nemocnica nebude schopna dodržať europsku legislatívu, ktorá sa bude čím ďalej viac 
sprísňovať,  

- prevádzka bude stále neefektívna  čo vyústi v neustále zadlžovanie,  
- pacienti budú viac nespokojní – s kvalitou, s podmienkami, s pomalším riešením ich problémov, 
- budú sa predlžovať čakacie doby, čo zvýši počet odvrátiteľných úmrtí,  
- neadekvátne podmienky k realizácii liečebno-preventívnej starostlivosti povedie k odchodu 

zdravotníkov do zahraničia a prehĺbia nezáujem o prácu v zdravotníctve, 
- nízka atraktivita prostredia pre vzdlávanie spôsobí odliv študentov do zahraničia,  
- nemožnosť realizácie výskumu a vývoja povedie k odlivu „mozgov“ do zahraničia.  

Navrhovaný rozsah zodpovednosti projektového tímu: 

• dotiahnuť proces vypracovania funkčného modelu nemocnice a architektonickej štúdie (zahájiť 
a dokončiť priame rokovacie konanie s víťazom Súťaže návrhov) vo fáze predprojektovej 
prípravy – splnené, 
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• koordinovať a riadiť procesy potrebné na získanie všetkých potrebných povolení, súhlasov, 
stanovísk, ktoré sa môžu vyžadovať pre účely začatia výstavby – v realizácii, 

• kontrolovať a koordinovať vypracovanie projektovej dokumentácie (Dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, Dokumentácie pre Stavebné povolenie a Tendrovej dokumentácie), kontrolovať 
kvalitu všetkých potrebných odborností a profesií, ktoré budú vstupovať do  prípravy a realizácie 
projektu a konať v súlade s právnymi predpismi a legislatívnym rámcom Slovenskej republiky, 

• kontrolovať a koordinovať vo fáze výstavby kontrolu plnenia a vykazovanie rizík s možnými 
zmenami pri výstavbe, ktoré by viedli k zmene funkčného modelu, ako aj rizík spojených 
s časovými a ekonomickými zmenami projektu, 

• počas doby prevádzky UNsvM, rozsah zodpovednosti bude určený získaním JCI akreditácie a jej 
udržania počas nasledujúcich 5 rokov, implementáciou systémov kvality. 
 

Zo strany MZ SR bude garantovaný nezávislý dozor nad celým projektom, ktorého primárnou 
úlohou bude dohľad nad výkonom práce projektového tímu a koordinácia procesov potrebných pre 
zabezpečenie financovania projektu.  

V prípade, že by projekt realizovala existujúca akciová spoločnosť, alebo nová príspevková 
organizácia bude potrebné po ukončení realizácie projektu – t.j. výstavby novej univerzitnej 
nemocnice vysporiadať vzájomné vzťahy medzi Univerzitnou nemocnicou Martin  (ako štátnou 
príspevkovou organizáciou) a touto entitou. Zriaďovateľ (MZ SR) musí v tomto prípade postupovať 
v súlade s platnou legislatívou – najmä zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
(RPVS), zákona o správe majetku štátu a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Podľa § 
21 ods. 13 zákona o RPVS ak príspevková́ organizácia zaniká́ zrušením bez právneho nástupcu, 
povinnosti, práva prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa. Ten ešte pred zrušením a presunom 
majetku musí vymedziť rozsah a hodnotu transformovaného majetku (súpis majetku, listy 
vlastníctva, identifikovať skutkový stav zariadenia znaleckým posudkom, overiť účtovné hodnoty 
uvedené v účtovnej závierke a v reálnom účtovníctve na základe znaleckého posudku), ďalej 
identifikovať všetky povolenia, licencie, oprávnenia, zrealizovať súpis zmluvných vzťahov, 
identifikovať zamestnancov ktorí sa delimitujú k novému zamestnávateľovi etc. (v zmysle platnej 
legislatívy). Po spracovaní odporúčaných náležitostí môže byť majetok zrušenej príspevkovej 
organizácie (UNM) do UNMsvM podľa jej právnej formy. Zrušením pôvodnej UNM a spustením 
prevádzky UNMsvM. budú musieť byť uzatvorené nové odberateľské a dodávateľské zmluvné 
vzťahy. Prechod pracovnoprávnych vzťahov bude zrealizovaný v súlade s platným Zákonníkom 
práce a právom Európskej únie. Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 Zákonníka práce, ak sa prevádza 
zamestnávateľa alebo ich časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť 
zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z 
pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa. 
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov nemocnice zostávajú po prechode 
na akciovú spoločnosť zachované vrátane valorizácie mzdy.  Stále prichádza do úvahy možnosť, 
že prevádzkoveteľom novej UNSVM bude existujúca UNM, čo by riešilo podstatnú časť 
problémov s prechodom práv, povinností, pacovnoprávnych a obchodných vzťahov a pod.   

Definitívne stanovisko vydá MZ SR po zasadnutí pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať týmto 
procesom detailne. 
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5 Riziká projektu 

Výstavba novej nemocnice sľubuje väčšiu efektivitu, kvalitatívne vyššiu starostlivosť o pacienta, 
komplexne integrované služby a využívanie excelentných technológií v procesoch zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávania a výskumu a vývoja. Každý veľký projekt je rizikový z viacerých hľadísk, 
preto sa manažmentu rizík venuje veľká pozornosť. Manažment projektu výstavby novej nemocnice 
bude identifikované riziká mitigovať a eliminovať. Monitoring rizík bude uskutočňovaný na 
pravidelnej báze hlavným manažérom projektu a jeho tímom. V prípade vzniku závažnejšieho 
rizika, ktoré nebude možné eliminovať v rámci tohto nastavenia, prípadne sa vyskytnú viaceré riziká 
súčasne, bude táto informácia podstúpená MZ SR v spolupráci s ktorým bude riziko riešené.  

Tabuľka 57 Riziká projektu 

Riziko Popis Pravdepo-
dobnosť 
vzniku 
rizika 

Potenciálny 
dopad rizika 

Opatrenie na elimináciu rizika 

1.  Vplyv 
individuál-
neho riadenia 
súčasného 
vedúceho 
personálu  

Individuálne riadenie 
personálom  môže mať vplyv 
na centrálne, integrované 
riadenie najmä v zmysle 
zosúladenia požiadaviek. 
Vzniká najmä pri 
nedostatočnom zadefinovaní 
kompetencií a zodpovednosti 
jednotlivých 
zainteresovaných strán a pri 
omyloch v dennodennom 
monitoringu. 

Stredná Stredný Koordinácia jasne stanovenými 
stranami (pre oblasť stavebnú, 
technologickú, IT, personálnu a 
prevádzkovú), s jednoznačne 
zadefinovanými kompetenciami a 
zodpovednosťou, ktorí budú 
vykonávať kľúčové rozhodnutia a 
budú dostatočne adaptabilní na 
prípadné zmeny v implementačnom 
procese. 

Projektový tím musí zvážiť všetky 
žiadosti o zmenu projektu a vytvoriť 
spravodlivý proces ich riadenia a 
implementácie podľa potreby, 
stanoviť jednoznačné pravidlá, 
vykonávať pravidelnú kontrolu a pod.  

2. Požiadavka 
na zmenu 
funkčného 
modelu 

Absencia konsenzu medzi 
zainteresovanými stranami 
pre oblasti pracovných tokov 
vnútri a medzi jednotlivými 
útvarmi.  

Stredná Stredný Podpora a prezentácia budúcich 
opatrení vedúcimi stranami 
(stakeholdermi) posilní dôveru 
pracovníkov, zmierni organizačné 
riziko a určí oblasti významných 
zmien v procese riadenia. 

3. Zabezpe-
čenie 
kľúčového 
zdravot-
níckeho 
personálu 

Odborný zdravotnícky 
personál je nosným pilierom 
úspešnosti projektu. V tomto 
prípade môžeme 
identifikovať problémy 
s prijatím inovácií 
z osobných či profesijných 
záujmov. Vzniká problém pri 
presune kompetencií 
a zodpovednosti, odchod 
kľúčových pracovníkov ešte 
počas realizácie  a pod. 

 

Stredné Vysoký Integrácia odborného personálu do 
prípravnej fázy projektu, 
zazmluvnenie kľúčového personálu,  
dôkladný nábor a výber 
zamestnancov. Personálne riziká 
budeme tiež minimalizovať podporou 
budúcich zamestnancov, ich 
motiváciou, zabezpečovaním 
zlepšovania odborných vedomostí 
a skúseností, zlepšovaním tímovej 
súdržnosti, vytváraním optimálnych 
pracovných podmienok, zlepšením 
dynamiky priebehu výstavby a pod.. 
Opatrenia budú zamerané aj na 
riešenie prípadných konfliktov, 
zmiernenie  osobných antipatií, 
stanovením komunikačnej mapy 
a jasných smerov komunikácie 
a aktívnym manažmentom 
komunikácie.  
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4. Nepochopenie 
a neprijatie 
smart riešení, 
technické 
a techno-
logické riziko 

 

 

Nová nemocnica prinesie 
nové informačné systémy, 
softvérové upgrady a 
dodatočné funkcie, nové 
medicínske technológie a 
postupy s nimi spojené a 
celkovo bude zvýšená 
požiadavka na užívanie 
týchto technológií. Tiež môžu 
vzniknúť problémy pri 
inštalácii špecifických 
technológií a ich integrácia 
do vzdelávania, výskumu a 
vývoja, kompatibilita 
s existujúcim prístrojovým 
vybavením, schopnosť 
využitia odborných 
vedomostí pre spôsobilosť 
práce s technológiou 
a využitie plného potenciálu 
technológií.  

Stredná Vysoký Budúci užívatelia musia nové 
funkcionality nemocnice plne 
pochopiť a dostať školenie o nových 
prevádzkových pracovných tokoch. 
Inštalácia, implementácia, integrácia a 
testovanie nových IT zariadení a 
systémov počas aktivácie vyžaduje 
vysoko koordinované úsilie na 
zabezpečenie plnej funkčnosti a 
bezpečnej starostlivosti o pacienta. 

Riziko minimalizujeme aj aplikáciou 
štandardných a špecifických postupov 
pri zavádzaní nových postupov pre 
konkrétne technologické a technické 
riešenia. Pri dodaní a inštalácii 
infraštruktúry bude zabezpečená 
dôkladná kontrola v zmysle dohľadu 
na realizáciu všetkých potrebných 
skúšok a protokolov a overenie 
funkčnosti. 

5.  Zmena 
časového 
harmonogra
mu 

 

 

Posun oproti plánovanému 
časovému harmonogramu z 
dôvodu komplikácií v 
procesoch vybavovania 
povolení, procesoch VO, 
výstavby, kvalita dodávateľa 
a pod. 

 

Stredná Vysoký Dôkladný manažment projektu, 
jednoznačné stanovenie míľnikov a 
ich kontrola, správne nastavenie 
komunikačných tokov v rámci 
riadenia projektu, vyžadovanie spätnej 
väzby od zainteresovaných strán, 
dôkladné pripravenie projektovej 
dokumentácie ako aj  personálna 
zastupiteľnosť počas neprítomnosti.  

6. Finančné 
riziko  

V rámci rizika môže dôjsť k 
zvýšeniu nákladov na 
výstavbu, technológie či 
prevádzkové náklady.  

 

 

Stredná Vysoký Správne nastavený proces verejného 
obstarávania, dôkladný ekonomický 
monitoring nákladov (napr. zmeny 
kurzu s vplyvom na náklady a 
fakturáciu, zmeny prepravných 
podmienok a pod.), náhrady 
materiálov, vnútorného vybavenia a 
technológií a pod.. 

7. Externé riziká  

 

Zmeny v legislatíve, politické 
zmeny s vplyvom na zmenu 
vládnych priorít a právnych 
predpisov, sociálna a 
demografická situácia, 
vnímanie realizácie projektu 
verejnosťou a v neposlednom 
rade vyššia moc. 

Stredná Vysoký Správne nastavené projektové riadenie 

9.   hrozba narušenia ekostability 
územia - celistvosť prostredia  
• záber pôdy  
• zložitejšie tvarovanie 
vnútornej dispozície v 
prípade vyšších kapacitných 
nárokov  
• obmedzenie biokoridorom 
vo východnej časti riešeného 
územia 
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6 Záver 

Slovenské zdravotníctvo sa nachádza v ťažkej kríze. Zdravotnícke zariadenia majú zastaranú 
infraštruktúru, nedostatok personálu, výrazný investičný dlh 5 mld € a nedostatok finančných 
zdrojov. Nová vláda pochopila, že jedinou správnou cestou je vybudovanie nových nemocníc. Svoj 
zámer zakomponovala aj do Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti zdravotníctva. „Vláda SR 
bude pokračovať v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice a pripraví koncepciu 
rozvoja univerzitných nemocníc v Košiciach a v Banskej Bystrici“. Na budovanie nových nemocníc 
plánuje použiť financie z programu plánu obnovy a odolnosti. Chce vybudovať nové moderné 
digitálne nemocnice. Program si vyžaduje detailne pripravené projekty, spĺňajúce digitálny a zelený 
rozmer, ako aj udržateľnosť. Projekty musia spĺňať aj ďalšiu podmienku. Ich najneskoršia realizácia 
má byť do roku 2026. 

Pri realizácii projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine bude možné nahradiť veľkú 
univerzitnú nemocnicu s množstvom neefektívnych starých budov moderným, efektívnym 
zariadením, v ktorom bude možné v plnom rozsahu konsolidovať preventívu, diagnostiku a terapiu 
založenú na výsledkoch aplikovaného výskumu špičkových vedeckých tímov. Nová nemocnica 
bude mať okrem unikátnych možností zároveň nižšie prevádzkové a personálne náklady 
v porovnaní s existujúcim zariadením. Realizáciou konceptu „Nemocnica budúcnosti“ zároveň 
predpokladáme prirodzený vyšší dopyt zo strany pacientov ako aj nárast výkonov vzhľadom na 
špičkovú úroveň nového technického a technologického vybavenia novej nemocnice, dostatok 
odborného, erudovaného personálu  či zvýšený záujem poisťovní poskytnúť takúto zdravotnú 
starostlivosť svojim klientov. Pôjde o jedinečnú budovu s najvyšším štandardom, prostredie ktorej 
bude minimalizovať stres pacienta. Zároveň takýto dizajn všetkých funkčných jednotiek zlepší aj 
motiváciu personálu.  

Komplexným výsledkom bude unikátne excelentné pracovisko s novým systémom využívania 
zdrojov, efektívnym systémom riadenia, nového konceptu poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
zabezpečenia vzdelávania a realizácie výskumu a vývoja.  

Unikátnosť pri strategickom plánovaní nemocníc akéhokoľvek typu spočíva v reálnom uvedomení 
si celkovej dĺžky ich životnosti. Je preto nevyhnutné, aby bola nami plánovaná nemocnica 
plánovaná futurologicky pre minimálnu dĺžku použitia 50 rokov s možnosťou ďalšieho rozvoja. 
Samozrejmosťou sú najmodernejšie technológie a metodológia výstavby, ktorá zabezpečí 
minimálne investície do opráv a údržby. Už pri projektovaní bude kladený dôraz  na vysokú úroveň 
použitých materiálov, ich kvalitu a životnosť. Dôležitý bude tiež dizajn orientovaný na minimálnu 
spotrebu energie a plánovanie energetickej úspory. Tento fakt je daný aj požiadavkou plánu obnovy 
a odolnosti dosiahnuť pre nové budova nemocníc certifikáciu BREEAM Excelent. Pre zabezpečenie 
prevádzky bude tiež potrebné kontinuálne sledovať vývoj nových metodologických postupov 
v oblasti diagnostiky a terapie a veľmi flexibilne reagovať na  výsledky aplikovaného výskumu. 
Interiérový a exteriérový dizajn môžu byť v priebehu rokov operatívne prispôsobované 
a reflektovať tak na požiadavky liečebno-preventívnej starostlivosti. Veľmi dôležitým procesom 
v rámci udržateľnosti bude tiež schopnosť reakcie na nové potreby v oblasti zdravotníckych služieb, 
vzdelávania a výskumu a vývoja.  

V rámci udržateľnosti budeme tiež stabilizovať kľúčových lídrov nemocničného personálu. 
V oblasti finančného riadenia sa bude nemocnica v prepojení na JLF UK snažiť generovať príjem a 
podieľať sa na získavaní grantových prostriedkov. V tejto časti je pomerne dôležité zdôrazniť, že 
optimalizácia hospodárenia súvisí aj s nastavením platieb od zdravotných poisťovní, 
zazmluvňovania a preplácania nových metód a postupov a pod.  
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Smerovanie univerzitných nemocníc by nemal ovplyvňovať zisk, napriek tomu vieme identifikovať 
oblasti, z ktorých by nemocnica mohla a mala v budúcnosti profitovať. Patria k nim napr.: 

• ušetrené náklady na opravy údržbu a nevyhnutné investície do budúcich havarijných stavov 
budov a technológií existujúcej UNM,  

• ďalšie investície do budúceho rozvoja UNM (neexistujúci urgent II. Typu min 40 mil. EUR, 
detský pavilón min 30 mil. EUR a pod., spoločné SVALZY – cca 20 mil. EUR), tieto investície 
by napriek tomu nezlepšili prevádzku nakoľko by nebolo možné pri súčasnom nastavení 
pavilónov optimalizovať a zefektívniť procesy, 

• schopnosť tvorby zdrojov cez rozšírenie poskytovaných služieb (SVALZY resp laboratóriá, 
zavedené nové metodiky a nové odbornosti, rozvoj niektorých odborov v rámci SVALZ), 

• efektivita vyplývajúca z optimalizácie procesov a prevádzky založenej na digitalizácii 
a zelených riešeniach,  

• výučba – pregraduálna a postgraduálna + nastavenie príjmov za špeciálne tréningy, 
špecializované kurzy a školenia, 

• príprava a realizácia národných a medzinárodných kongresov, 
• realizácia klinických štúdií s dôrazom na akademické klinické skúšanie – v tomto zmysle sme 

situovali do priestorov oddelenie klinických štúdií s kompletným laboratórnym zázemím 
• podpora výskumu a vývoja – v súčasnosti je nemocnica limitovaná v žiadostiach na projekty, 

ktoré sú financované zo schém výskumu a vývoja, najmä z dôvodu nevyrovnaného 
hospodárenia, ochrana duševného vlastníctva, 

• komplexná starostlivosť o samoplatcov – napr. možnosť zobrazovacieho vyšetrenia 24/7, 
možnosť diagnostiky a liečby ktorá nie je preplácaná zdravotnou poisťovňou a to aj pre 
zahraničných samoplatcov, pri zachovaní existujúceho rozsahu liečebno-preventívnej 
starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia a pod. 

Jednou z najväčších výziev je aj vznik tzv. biomedicínskeho klastra. Žilinský samosprávny kraj má 
všetky predpoklady na to, aby sa jeho strategickým zameraním v oblasti inovácií stalo práve zdravie. 
Celosvetovo sú klastre zdrojom financovania a takto sa začína orientovať aj slovenská ekonomika. 
V rámci predbežnej analýzy máme ambíciu vytvoriť biomedicínsky klaster, v centre ktorého by bola 
nová Univerzitná nemocnica Martin v prepojení na JLF UK a Žilinskú univerzitu v Žiline, na 
stredné školy zabezpečujúce vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov či na technologické 
a výrobné firmy v regióne. Inovácie sú základom ekonomiky a nemocnice dlhodobo doplácajú 
na to, že tento aspekt nie je vzatý do úvahy.  

Na základe všetkých analýz môžeme jednoznačne povedať že nová nemocnica: 

• vytvorí podmienky pre excelentnú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom  
- excelentnej vedeckej činnosti na JLF UK a v UNM  
- výchovy a prípravu zdravotníckeho personálu pre SR 
- poskytovania najnovších vedeckých poznatkov vo výkone zdravotnej starostlivosti pre 

občanov SR v prevencii a liečbe pre zvýšenie úrovne kvality života v SR, 
• zlepší prepojenosť výskumu a praktickej klinickej činnosti s cieľom efektívnejšieho a rýchleho 

využívania  v zdravotnej starostlivosti o občanov SR, 
• podporí a bude základom budovania súčasného ľudského potenciálu v zdravotníctve, zdravotníckom 

vzdelávaní a vo výskume a vývoji, 
• poskytne regionálnu a nadregionálnu možnosť v poskytovaní unikátnych zdravotníckych výkonov 

pre občanov SR 
• bude kvalifikovane  komunikovať so špičkovými vedeckými a zdravotníckymi pracoviskami 

v Európe a vo svete, 
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• vytvorí podmienky pre podporu regionálneho ekosystému, vrátane podpory start-upov 
a malých a stredných podnikov zameraných na zdravotníctvo,  

• zlepší komunikáciu zdravotníckych profesionálov s pacientskymi organizáciami, tretím 
sektorom a vytvorí podmienky aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 

• zabezpečí vývoj a realizovanie nových diagnostických metód a zariadení v reálnej praxi, 
využitím prvkov automatizácie, robotizácie, umelej inteligencie, genetického inžinierstva, 
biochémie, biomechaniky a iných odvetví, 

• vysoké štádium projektovej a realizačnej prípravy projektu spĺňajúce kritéria Plánu obnovy 
a odolnosti SR a programu EÚ NEXT GENERATION vytvára reálne predpoklady splnenia 
časového limitu pre efektívne využitie finančných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR. 

K udržateľnosti prispieva aj pozícia zamestnávateľa v regióne, čo vedie k predpokladu podpory zo 
strany regionálnych, štátnych  a európskych zdrojov.  

Ak sa nebude projekt novej nemocnice realizovať, tak vzniknú nasledovné skutočnosti: 

- náklady na údržbu existujúcej zastaranej infraštruktúry UNM budú odčerpávať čoraz viac 
finančných zdrojov,  

- existujúca nemocnica nebude schopná dodržať európsku legislatívu, ktorá sa bude čím ďalej viac 
sprísňovať,  

- prevádzka bude stále neefektívna  čo vyústi v neustále zadlžovanie,  
- pacienti budú viac nespokojní – s kvalitou, s podmienkami, s pomalším riešením ich problémov, 
- budú sa predlžovať čakacie doby, čo zvýši počet odvrátiteľných úmrtí,  
- neadekvátne podmienky k realizácii liečebno-preventívnej starostlivosti povedie k odchodu 

zdravotníkov do zahraničia a prehĺbia nezáujem o prácu v zdravotníctve, 
- nízka atraktivita prostredia pre vzdelávanie spôsobí odliv študentov do zahraničia,  
- nemožnosť realizácie výskumu a vývoja povedie k odlivu „mozgov“ do zahraničia.  

Vo všeobecnosti sa hovorí, že ak je financií málo, mali by byť investované tam, kde budú najlepšie 
využité a kde prinesú najväčší osoh. „Jednoduchá medicína“ sa dá robiť aj v jednoduchých 
podmienkach, medicína 21. storočia je náročná aj na podmienky a tie je potrebné vybudovať. Štát 
si musí udržať funkčné a kvalitné koncové nemocnice s potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami. 
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Príloha 1 Posúdenie variantov realizácie novej univerzitnej nemocnice Martin  

Cieľom prílohy je vysvetliť analýzy a základné premenné, ktoré boli použité pri modelovaní 
projektu novej Univerzitnej nemocnice Martin. Je vysvetľujúcim materiálom k obom zdrojovým 
excelovským súborom („nUNM dopytový a technický model“ a „nUNM ekonomický a finančný 
model“).  

Z hľadiska vyhodnotenia variantného riešenia investície do rozvoja zdravotnej starostlivosti 
v Martine konkrétne v UNM a jej spáde prebiehali dlhodobé debaty na úrovni vedenia UNM, 
vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, samosprávneho kraja aj mesta Martin. 
Ministerstvo zdravotníctva SR môže potvrdiť, že UNM Martin v kooperácii s JLF UK dlhodobo 
systematicky pripravuje projekty obnovy a rekonštrukcie existujúcej nehnuteľnej aj hnuteľnej 
infraštruktúry s cieľom zvýšiť úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti. Po posledných 
analýzach pred spustením projektu prípravy novej UNM, sme dospeli k záveru, že je nutné posúdiť 
variant výstavby úplne novej nemocnice hlavne z pohľadu pripravovaných nevyhnutných 
investičných nákladov najbližšieho obdobia. Kľúčová je otázka účelnosti a hospodárnosti takto 
vynaložených zdrojov a nevyhnutnosť realizácie týchto investícií z pohľadu efektívneho 
a bezpečného poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci UNM: 

• Pripravovaný nový detský pavilón v procese stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky 
vyšiel na úrovni investície viac ako 30 mil. Eur  

• Pripravovaný nový urgent II. typu bol investične odhadnutý na úrovni 40 miliónov Eur 
• Pripravovaná komplexná rekonštrukcia a dostavba laboratórneho traktu UNM bola 

vyčíslená na min. 20 miliónov EUR a pod... 

Po zvážení sumarizačného efektu pripravovaných investícií a po zohľadnení ďalších nevyhnutných 
investícií do bežnej aj havarijnej údržby existujúcich objektov a zastaranej prístrojovej technicky 
bolo rozhodnuté posúdiť variant prípravy novej nemocnice. 

Tento proces vyústil do materiálu pripraveného na vládu v spolupráci s MZ SR, kde boli posúdené 
všetky 4 varianty, ktoré vyplynuli z odborných a vecných diskusií s cieľom nájsť optimálne riešenie 
investičného modelu pre zabezpečenie dlhodobo udržateľného poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v rámci UNM: 

• Variant 1: Status quo  - iba základná údržby a základné investície 
• Variant 2: Rozsiahla rekonštrukcia celého areálu 
• Variant 3: Nová komplexná nemocnica 
• Variant 4: Nová nemocnica pre dospelých a rekonštrukcia priestorov pre detskú nemocnicu 

v existujúcom areáli. 

Analýza je postavená na predpokladanej ekonomickej životnosti investície 30 rokov s tým, že 
počítame s rokom 2027 ako s rokom, kedy bude nUNM spustená do prevádzky. Samotná analýza 
pozostáva zo štyroch častí, prvé dve časti sú v súbore „nUNM dopytový a technický model“, zvyšné 
dve časti sú v súbore „nUNM ekonomický a finančný model“. Dôvody rozdelenia analýz do dvoch 
súborov je rozsah vstupných dáta modelov a náročnosť jednotlivých analýz.  

Pre všetky varianty bol spracovaný model vývoja dopytu po zdravotnej starostlivosti so 
zohľadnením demografických dát a súčasne aj ekonomický model vývoja nákladov a prínosov 
jednotlivých variantov vrátane prevádzkových nákladov pre časový horizont do roku 2056 s tým, 
že dáta z roku 2020 sú z dôvodu COVID-u ignorované a extralopolované podľa predchádzajúcich 
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rokov.  

Model dopytu po starostlivosti:  

• Vývoj dopytu po zdravotnej starostlivosti na úrovni ústavnej, ambulantnej a diagnostickej. 
• Vývoj potreby počtu lôžok z hľadiska nárastu dopytu so zohľadnením štruktúry lôžok 

z pohľadu medicínskych odborností. 
• Konkretizácia lôžok potrebných v jednotlivých častiach nemocnice z pohľadu iných kritérií 

v rámci jednotlivých odborností (napr. % pre infekčné lôžka, % pre bariatrické lôžka a pod.).  

V rámci všetkých analýz sme pracovali a porovnávali 4 varianty riešenia investície v rámci UNM: 

1. Existujúca UNM s minimálnymi potrebnými investičnými nákladmi na základnú 
rekonštrukciu: v modeli označovaná ako: „sNemocnica“ alt „OLD“ 

2. Nová komplexná nemocnica vrátane detskej nemocnice: v modeli označovaná ako: 
„nNemocnica kpl“ alt. NEW 1“ 

3. Nová nemocnica v rozsahu bez detskej časti: v modeli označovaná ako: „nNemocnicabdet“ 
alt. NEW 2“ 

4. Nová detská nemocnica samostatne v priestoroch existujúcej UNM: v modeli označovaná 
ako: „detNemocnica“ alt. NEW 3“ 
 

Všetky tri časti dopytového modelu sú z pohľadu druhu výkonov delené na: 
1. ambulantná starostlivosť, 
2. SVaLZ, 
3. ukončené hospitalizácie. 

Všetky časti obsahujú zároveň sumarizačné hárky, ktoré koncentrujú dáta vygenerované dopytovým  
modelom pre všetky 4 posudzované varianty a z ktorého následne dáta vstupujú do ekonomického 
modelu. Hárky s označením ns napr Dopyt UH ns sú suamrizačné hárky v ktorých sú uvedené 
kumulatívne všetky varianty. 

Model dopytu je primárne postavený na ukončených hospitalizáciách a ich vývoji od roku 2018 
(skutočný stav) na základe zmeny v demografií, keďže tie majú primárny vplyv na potrebný 
personál a lôžkové kapacity. Model bol vypočítaný za súčasnú nemocnicu zvlášť (označenie „s“ 
pred názvom nemocnice), ako aj za každú z reprofilizovaných nemocníc po roku 2027, kedy sa 
očakáva spustenie nUNM.  

Výstupy tejto analýzy poslúžili na výpočet potrebného počtu lôžok, veľkosti nemocnice určených 
potrebnou hrubou a čistou plochou v m2, ako aj ostatných výnosových a nákladových častí 
modelu. Táto časť bola následne spresnená podľa parametrov dokumentácie pre územné 
konanie. 

Alternatívny model, ktorý by na základe epidemiologického profilu oblasti a demografického 
vývoja predikoval tendenciu populácie využívať konkrétne služby nebol zvolený – a to z dôvodu, 
že v takomto prípade máme výrazne horšiu kvalitu dát (SR nemá údaje o prevalencii ani 
incidencii napr. onkologických ochorení za roky 2010 – 2018) a museli by sme spraviť viac 
odhadov, ktoré by boli kvalifikované – bez podkladových údajov (napr. aký je vzťah medzi 
prevalenciou a % šancou na hospitalizáciu).  Preto sme aj na základe prechádzajúcich skúseností 
pristúpili k menej podrobnej, ale dátovo solídnejšej a odôvodniteľnejšej analýze na základe 
ukončených hospitalizácií. Model vychádza zo štyroch hlavných vstupov: 
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a.) Demografická predikcia v Žilinskom regióne do roku 2056 – extrapolovaná do roku 2056  

Zdroj dát je predikcia vývoja populácie INFOSTATU12, ktorá na úrovni jednotlivých okresov a po 
vekových skupinách predikuje populačnú zmenu presne, po roku až do roku 2035. Nárast do roku 
2056, čo je doba očakávanej ekonomickej životnosti nUNM a modelovaný čas projektu bol 
následne dopočítaný konštantným rastom, na základe nárastov do roku 2035.  

Model INFOSTATu ráta pre Žilinský kraj v porovnaní s priemernými údajmi o Slovensku s 
rýchlejším starnutím a nižšou pôrodnosťou v regióne, ale celkový počet a hlavne počet ľudí 
v produktívnom veku bude mierne rásť. Tieto údaje, primárne pokles obyvateľstva v pred-
produktívnom veku je v rozpore s predikciou demografie od EUROSTATu (MZ SR ráta s poklesom 
o 58%; EUROSTAT len o 12% do roku 205613), ale so zreteľom faktu, že MZ SR použili lokálnu, 
detailnú štúdiu, sme názoru, že ide o presnejšie a aktuálnejšie informácie14.  

Koncepcia nUNM bude využívať princíp plávajúcich lôžok, a keďže obe prognózy rátajú 
s nárastom celkového počtu obyvateľstva, dopyt po lôžkach ako takých bude stále porovnateľný. 
To, či sa využije viac, alebo menej lôžok na konkrétnu špecializáciu je preto z tohto pohľadu 
v súčasnej dobe zanedbateľný faktor, keďže sa budú môcť na flexibilnej báze prispôsobovať a tento 
typ predikcie a nastavenia nUNM z pohľadu štruktúry lôžok umožní zároveň eliminovať riziká 
vyplývajúce z možného nerovnomerného nárastu dopytu po jednotlivých špecializáciách. 

Tabuľka 58: Grafické znázornenie vývoja kľúčových vekových skupín v Žilinskom kraji (INFOSTAT, 2017), pričom skupina 0-19 
predstavuje detský vek pacientov, skupina 20-64 produktívny a >65 postproduktívny vek.  

 

b). Očakávaný vplyv demografických zmien na dopyt po starostlivosti  

Druhý krok analýzy vychádzal z odhadu vplyvu zmeny demografie na očakávaný počet 
hospitalizácií v každom posudzovanom variante riešenia UNM. Vplyv zmeny demografie na dopyt 
po ukončených hospitalizáciách považujeme za  jeden z kľúčových parametrov. Výsledný model, 
ktorý bol poradcami MZ SR ešte počas prípravy PPP projektu a projektu novej nemocnice v 

                                                

 

12 Šprocha - Vaňo - Bleha: Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035, INFOSTAT (2013) 

13 Zdroj: Eurostat [proj_15npms]; EUROSTAT (2017 

14 MZ SR si je vedomé, že nUNM bude poskytovať starostlivosť v určitých odbornostiach pre spádovú oblasť celého Slovenska, tieto špecializácie 
sa však týkajú primárne kategórie produktívneho obyvateľstva (15-64), ktorú INFOSTAT aj EUROSTAT predikujú podobne 

Demographic development - ZILINA region
Age 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

n % of 2016 n % of 2017 n % of n-1 n % of 2019 n % of 2020 n % of 2021 n % of 2022
0 - 19
(pre-productive age)

146 328    99,58% 145 740    99,60% 145 365     99,74% 144 925    99,70% 144 965    100,03% 144 974    100,01% 144 889    99,94%

20 - 64 
(productive age)

447 033    99,55% 444 890    99,52% 442 354     99,43% 439 492    99,35% 436 181    99,25% 432 797    99,22% 429 891    99,33%

> 65 
(post-productive age)

101 652    103,64% 105 176    103,47% 108 743     103,39% 112 524    103,48% 116 216    103,28% 119 850    103,13% 122 933    102,57%

Total 695 013    100,13% 695 806    100,25% 696 462     100,34% 696 941    100,41% 697 362    100,47% 697 621    100,51% 697 713    100,52%
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Bratislave určený ako najkvalitnejší, predikuje využite starostlivosti na úrovni 25 špecializácií a 3 
hlavných vekových skupinách uvedených v časti a).  

V rámci aktualizácie modelu (oproti predchádzajúcemu modelu posudzovanému UHP 
a schváleného vládou SR) sme na základe dostupných dát z existujúcej UNM v kombinácii s dátami 
poskytnutými MZ SR spresnili v tejto etape model pre UNM až na 47 špecializácií s cieľom spresniť 
dopytový model a upresnili sme aj dáta týkajúce sa analýzy dopytu z pohľadu vekovej štruktúry 
z pohľadu jednotlivých špecializácií ako zachytáva nasledovná tabuľka:  

Tabuľka 59: % využitie jednotlivých špecializácií vekovými skupinami obyvateľstva 

 

Speciality Speciality 0 - 19 20 - 64 65 + Total

anestéziológia a intenzívna medicína Anesthesiology 8% 52% 40% 100%

arytmia a koronárna jednotka Intensive medicine 13% 72% 15% 100%

cievna chirurgia Surgery 12% 59% 30% 100%

dermatovenerológia Dermatology 22% 59% 20% 100%

detská chirurgia Pediatrics surgery 100% 0% 0% 100%

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Rehabilitation 16% 54% 30% 100%

gastroenterológia Internal medicine 11% 54% 35% 100%

gynekológia a pôrodníctvo Gyneacology 14% 77% 10% 100%

hematológia a transfuziológia Internal medicine 11% 54% 35% 100%

hrudníková chirurgia Surgery 12% 59% 30% 100%

chirurgia Surgery 12% 59% 30% 100%

infektológia Infectious and geo- medicine 26% 54% 20% 100%

JIS cievnej chirurgie Surgery 12% 59% 30% 100%

JIS hrudníková chirurgia Surgery 12% 59% 30% 100%

JIS chirurgická Surgery 12% 59% 30% 100%

JIS infekčná Infectious and geo- medicine 26% 54% 20% 100%

JIS interná - 1.INT Internal medicine 11% 54% 35% 100%

JIS interná - INTGAS Internal medicine 11% 54% 35% 100%

JIS neurochirurgická Neurosurgery 17% 59% 25% 100%

JIS neurologická Neurology 21% 54% 25% 100%

JIS ortopedická Orthopaedics 8% 27% 65% 100%

JIS pneumológická a ftizeológická Pneumology 10% 45% 45% 100%

JIS úrazová Traumatology 16% 54% 30% 100%

JISN (jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov) Neonatology 100% 0% 0% 100%

JRSN-jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov Neonatology 100% 0% 0% 100%

JVSN-jednotka vysokošpec. starostlivosti o novorodencov Neonatology 100% 0% 0% 100%

kardiológia Internal medicine 11% 54% 35% 100%

klinická onkológia Oncology 11% 54% 35% 100%

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia Occupational medicine 10% 86% 5% 100%

maxilofaciálna chirurgia Surgery 12% 59% 30% 100%

neonatológia Neonatology 100% 0% 0% 100%

neurochirurgia Neurosurgery 17% 59% 25% 100%

neurológia Neurology 21% 54% 25% 100%

nukleárna medicína Oncology 11% 54% 35% 100%

oftalmológia Ophthalmology 25% 45% 30% 100%

ortopédia Orthopaedics 8% 27% 65% 100%

otorinolaryngológia ORL 25% 42% 33% 100%

paliatívna medicína Long-term care 5% 27% 68% 100%

pediatria Pediatrics 100% 0% 0% 100%

pediatrická anestéziológia Pediatrics 100% 0% 0% 100%

pediatrická intenzívna medicína Pediatrics 100% 0% 0% 100%

plastická chirurgia Plastic surgery 27% 59% 15% 100%

pneumológia a ftizeológia Pneumology 10% 45% 45% 100%

psychiatria Psychiatry 18% 27% 55% 100%

úrazová chirurgia Traumatology 16% 54% 30% 100%

urológia Urology 8% 50% 43% 100%

vnútorné lekárstvo Internal medicine 11% 54% 35% 100%

Estimated Inpact of Specialities on Age Range
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Model teda na základe demografického pomeru troch vekových kohort v roku 2018 a počtu 
hospitalizácií v roku 2018 predikoval so zreteľom vývoja počtu obyvateľstva zmenu 
v hospitalizáciách až do roku 2056. Tieto údaje poslúžili ako základný a prvý vstup do výpočtu 
potreby lôžok, vývoja výkonov v SVaLZ-och aj ambulanciách a boli doplnené o iné relevantné 
faktory vplyvu na vývoj dopytu po zdravotnej starostlivosti ako napr. predpokladaný nárast 
dopytu na základe „novosti“ nUNM, kde predpokladáme, že nová špičková nemocnica dokáže 
generovať dodatočný dopyt, ktorý existujúce nemocnica nie je schopná pritiahnuť a pod.  

Všetky vstupné dáta s ktorými model pracuje v časti výpočtu počtu lôžok sú zhrnuté v hárku: 
„ZdrojUH“ a „cena UH“. 

Výstupom modelu dopytu po zdravotnej starostlivosti pre všetky 4 varianty boli: 

1. Vývoj dopytu po zdravotnej starostlivosti pre všetky 4 varianty do roku 2056 (t.j. 30 rokov od 
predpokladaného spustenia novej UNM do prevádzky) 

2. Vývoj predpokladaných príjmov a nákladov pre všetky 4 varianty do roku 2056 (t.j. 30 rokov 
od predpokladaného spustenia novej UNM do prevádzky) 

3. Vývoj cenových hladín a mzdových nákladov 4 varianty do roku 2056 (t.j. 30 rokov od 
predpokladaného spustenia novej UNM do prevádzky) 

Očakávaný presun odborností a špecializácií pre jednotlivé posudzované varianty znázornený 
v hárkoch zodpovedajúcim posudzovaným variantom: 

1. Dopyt UH nNemocnica (kpl) 
2. Dopyt UH sNemocnica 
3. Dopyt UH nNemocnica(bez Dets) 
4. Dopyt UH detsNemocnica 
 
Všetky vygenerované dáta sú zhrnuté v hárku s názvom: „Počty postelí nsNemocnice“, ktorý 
sumarizuje potrebné počty lôžok pre jednotlivé posudzované varianty.  

c). Očakávaný vývoj v ALOS, využitia lôžok a pomeru štandardných akútnych vs. JISkových lôžok 

Základné výkonové parametre súčasného stavu (rok 2018) boli prebraté z výkazov od ZP a z 
výkazov UNM.  V tejto časti sme výrazne spresnili model, kde sme z delenia na 25 špecializácii 
z pôvodného modelu prešli na 47 špecializácii resp. sme doplnili model tak, aby reálne zohľadňoval 
špecializácie relevantné pre UNM. Zároveň boli všetky relevantné špecializácie predikované až do 
roku 2056. Predikcia vychádzala z: 

• porovnania Slovenska a priemerných hodnôt rozvinutých krajín OECD ku ktorým postupne 
od roku 2018 modelu model smeroval;  

• názoru odborníkov z UNM, JLF UK a MZ SR ohľadom možných kapacít a vývoja v danej 
špecializácií;  

• stanovených cieľov  zo  Strategického  rámca  starostlivosti  o zdravie  2013  –  2030,  ktorý  
poslúžil  ako  rámcová  kontrola stanovených údajov. 

Každý riešený variant a každá špecializácia má reálne počiatočné hodnoty, ktoré postupne v čase 
klesajú (ALOS), alebo narastajú (occupancy), aby reflektovali lepšie využite existujúcich kapacít. 
Tento stav bol použitý pri predikcií súčasnej UNM, ako aj novej koncepcie (pri ktorej je táto zmena 
ešte rýchlejšia). Dôvod prečo môžeme očakávať zlepšenie aj v súčasnom nastavení UNM je ten, 
že s nárastom OHV, JZS a implementáciou DRG bude prirodzene narastať obrátkovosť lôžok a 
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klesať ALOS, primárne u špecializácií, kde to odbornosť dovolí. Konkrétne hodnoty boli nastavené 
na základe diskusie v rámci odbornej pracovnej skupiny pripravujúcej podklady pre nUNM 
a konzultované s IZP na MZ SR.  

Pre novú nemocnicu sme nastavili pokles ALOS na úrovni 15% ihneď po spustení oproti 
existujúcemu stavu a následný postupný pokles do roku 2056 na úrovni ďalších 5%. Odborný 
odhad zohľadňuje aj fakt, že nUNM bude orientovaná prioritne na akútnu zdravotnú starostlivosť 
a dlhodobo hospitalizovaných pacientov bude koncepčne riešiť s ostatnými nemocnicami 
v Žilinskom samosprávnom kraji.  

Pre novú nemocnice bez detskej sme celkový pokles ALOS nastavili na rovnakú úroveň. Pre 
existujúcu nemocnicu je pokles nastavený odborným odhadom na 3% do roku 2056. Tento pokles 
je dedikovaný aj pre samostatnú detskú nemocnicu v starých priestoroch hlavne z toho dôvodu, že 
v pediatrii je odhadovaný možný pokles na základe odborných diskusií oveľa nižší ako u dospelých 
pacientov. 

Nastavenie zvýšenia parametru obložnosti lôžok bolo realizované rovnakým postupom a bolo 
stanovené pre novú nemocnicu na úrovni 7% okamžite po spustení novej nemocnice na základe 
rovnakých predpokladov ako ALOS a ďalšie 2% postupný nárast do roku 2056. Pre existujúcu 
UNM a variant detskej samostatnej nemocnice na základe rovnakých predpokladov ako pri ALOS 
bol stanovený postupný nárast na úrovni 2%.   

Jednotlivé špecializácie boli ďalej delené podľa toho, či sa jedná o štandardné lôžko, detské lôžko 
alebo JIS-kové lôžko, kde sa pochopiteľne líšili prezentované hodnoty. Výstupné hodnoty týchto 
prepočtov sú počty lôžok v každej z 47 špecializácií na úrovni štandardné, detské alebo JIS-kové 
lôžko. 

Zmena počtu lôžok (navýšenie) oproti pôvodnému modelu je spôsobená hlavne zmenou alternatívy 
(komplexná nemocnica), spresnením modelu a čiastočne úpravou dopytového modelu (scenárov 
vývoja jednotlivých parametrov – v tomto prípade obložnosti a ALOS). V pôvodnom modeli 
(podobne ako je to aj v modeloch nUNB a nemocnice BB sú vytvorené sumáry jednotlivých 
špecializácií, čo vytváralo priemerné a v niektorých prípadoch nie celkom relevantné  údaje 
o obložnosti a ALOS na jednotlivých oddeleniach (napr. v rámci chirurgie boli spočítané v jednej 
špecializácii všetky odbory – brušná, hrudná, plastická a pod.). V súčasnom modeli sú jednotlivé 
dáta presné podľa jednotlivých oddelení a to aj v rozdelení na intenzívnu a štandardnú starostlivosť, 
t.j. prešli sme z pôvodných 25 medicínskych odborností na 47 (podľa reálneho stavu v existujúcej 
UNM). V pôvodnom modeli sme spájali niektoré odbornosti a hodnoty sa priemerovali (nebol 
robený vážený priemer so zohľadnením počtu UH pri výpočte ALOS, ale jednoduchý aritmetický) 
a po reálnom prepočítaní nám tento fakt spôsobil výrazné navýšenie. Ďalej sme akceptovali názor 
hlavného odborníka MZ SZ pre pediatriu prof. Bánovčina, ktorý na základe dát z celého Slovenska 
poukázal na to, že nie je reálne dosiahnuť také skrátenie ALOS ako pri dospelých pacientoch. . Na 
základe názoru odborníkov a aj na základe diskusie s MZ SR sme nastavili už v začiatku výrazný 
pokles ALOS – dôvodom je to, že predpokladáme, že existujúci areál by mohol byť tranformovaný 
na dlhodobé hospitalizácie a sociálnu starostlivosť. Všetky vstupné parametre sú otvorené na 
diskusiu. Naviac momentálne prebiehajú intenzívne rokovania o spolupráci s VUC, kde 
predpokladaným výsledkom bude koordinovaná akútna a chronická zdravotná starostlivosť, ktorá 
dokáže priniesť ešte vyššiu efektívnosť na úrovni novej UNM v oblasti ALOS a tým aj obložnosti. 
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d). Dopyt po ambulantnej a diagnostickej starostlivosti  

Dopyt po SVALZovej starostlivosti vychádzal z platieb od ZP za rok 2018 a pre účely novej 
nemocnice sa počíta aj s niektorými extra výkonmi, ktoré teraz UNM nerobí ale indikuje 
(extramurálne - a robia sa externe súkromnými poskytovateľmi); pozri hárok „ZdrojSVALZ“.   

Všetky vstupné dáta s ktorými model pracuje v časti výpočtu počtu výkonov v rámci SVaLZ sú 
zhrnuté v hárkoch: „Zdroj SVaLZ“ a „cena SVaLZ“ 

Očakávaný presun odborností a špecializácií pre jednotlivé posudzované varianty znázornený 
v hárkoch zodpovedajúcim posudzovaným variantom: 

1. Dopyt SVaLZ nNemocnica (kpl) 
2. Dopyt SVaLZ sNemocnica 
3. Dopyt SVaLZ nNemocnica(bez Dets) 
4. Dopyt SVaLZ detsNemocnica 
 
Všetky vygenerované dáta sú zhrnuté v hárku s názvom: „Dopyt nsSVaLZ“, ktorý sumarizuje 
potrebné počty výkonov pre jednotlivé posudzované varianty.  

Dopyt po ambulantnej starostlivosti bol predikovaný na podobnej báze, avšak tento krát sme 
nepočítali s iným nárastom extramurálnych vyšetrení, nakoľko UNM neposkytuje silnú poliklinickú 
zložku. Ročný nárast je navýšený so zreteľom očakávanej podpory ambulantných zložiek starostlivosti, 
v súlade s koncepciou presunu pacientov mimo lôžok a v potrebe diagnostiky korešponduje jednak s 
demografickým nárastom, podobne ako v bode a) tejto analýzy. Ako bolo spomínané, uvažujeme 
s prechodom časti hospitalizovaných pacientov do ambulantnej starostlivosti a vychádzame tiež 
z kvalifikovaného predpokladu, že nová špičková nemocnica bude generovať dodatočný dopyt vo 
všetkých kategóriách, pričom v ambulantnej sfére predpokladáme tento efekt najsilnejší - 
predovšetkým z pohľadu špičkovej diagnostiky a predpokladaných minimálnych čakacích dobách. 
Nakoľko v tomto bode nedošlo ku konsenzu,  na základe dohody s Útvarom hodnoty za peniaze 
sme na základe ich odporúčania spracovali aj variant, kde je tento nárast nastavený na nulu.  

Všetky vstupné dáta s ktorými model pracuje v časti výpočtu počtu výkonov v ambulantnom trakte 
u UNM sú zhrnuté v hárkoch: „Zdroj ambulancia“ a „Cena ambulancia“ 

Očakávaný presun odborností a špecializácií pre jednotlivé posudzované varianty znázornený 
v hárkoch zodpovedajúcim posudzovaným variantom: 

1. Dopyt ambulantne nNemocnica (kpl) 
2. Dopyt ambulant sNemocnica 
3. Dopyt ambulant nNemocnica(bez Dets) 
4. Dopyt ambulant detsNemocnica 
 
Všetky vygenerované dáta sú zhrnuté v hárku s názvom: „Dopyt ambulant nsNemocnice“, ktorý 
sumarizuje potrebné počty výkonov pre jednotlivé posudzované varianty.  

Nastavenie zvýšenia počtu výkonov v ambulantnom trakte bolo realizované rovnakým postupom 
(zo zohľadnením demografie v kombinácii s odborným odhadom MZ SR, IZP a odbornej 
pracovnej skupiny JLF UK a UNM) a bolo stanovené pre novú nemocnicu na úrovni cca 17% 
prvých 5 rokov po spustení novej nemocnice na základe rovnakých predpokladov ako ALOS 
a ďalšie  postupné nárasty do roku 2056 boli nastavené na základe dostupných analýz, ktoré má 
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k dispozícii MZ SR resp. IZP. Na základe požiadavky UHP sme identický rast nastavili aj pre 
existujúcu (starú) nemocnicu. 

Pre existujúcu UNM a variant detskej samostatnej nemocnice  sme na základe rovnakých 
predpokladov bol stanovený postupný nárast na úrovni 1% ročne plus demografia.  Na základe 
požiadavky UHP sme však identický rast (ako vyššie) nastavili aj pre existujúcu (starú) nemocnicu. 

V rámci všetkých vyššie uvedených predpokladov a dát, ktoré sme spracovali vyššie uvedeným 
postupom s cieľom vo finále mať možnosť porovnať všetky 4 varianty riešenia investície v rámci 
UNM z pohľadu vývoja dopytu po zdravotnej starostlivosti: 

1. Existujúca UNM s minimálnymi potrebnými investičnými nákladmi na základnú 
rekonštrukciu: v modeli označovaná ako: „sNemocnica“ alt „OLD“ 

2. Nová komplexná nemocnica vrátane detskej nemocnice: v modeli označovaná ako: 
„nNemocnica kpl“ alt. NEW 1“ 

3. Nová nemocnica v rozsahu bez detskej časti: v modeli označovaná ako: „nNemocnicabdet“ 
alt. NEW 2“ 

4. Nová detská nemocnica samostatne v priestoroch existujúcej UNM: v modeli označovaná ako: 
„detNemocnica“ alt. NEW 3“ 

 
Všetky 4 varianty majú spracované časti dopytového modelu z pohľadu druhu výkonov a sú delené 
na: 
• Ambulantná starostlivosť – vývoj dopytu po ambulantnej starostlivosti do roku 2056. 
• SVaLZ – vývoj dopytu po SVaLZ-ových výkonoch do roku 2056. 
• Ukončené hospitalizácie – vývoj počtu ukončených hospitalizácií, vývoj priemernej dĺžky 

hospitalizácie a obložnosti. 

Dopyt po zdravotnej starostlivosti aj kapacita UNM zostala vo Variante 1 a 2 bez zmeny. Variant 3 
predpokladala zmenu modus operandi UNM, vrátane vybudovania komplexnej novej nUNM. 
Variant 4 predpokladá výstavbu novej nemocnice pre dospelých v kombinácii s reprofiláciou 
existujúcej nemocnice na detskú nemocnicu. Variant 3 je preto zo všetkých možností operatívne 
najefektívnejší, čo sa však prejavuje na požadovaných kapitálových výdavkoch, ako zobrazuje 
nasledovná tabuľka. 

Tabuľka 60 Základné ekonomické ukazovatele pre modelovanie  financovania projektu 

Ekonomický ukazovateľ Investičné náklady 

Capex varianta 1: Status quo (odhad IN na rok) 650 000 €/rok 

Capex varianta 2: Komplexná rekonštrukcia UNM 112 000 000 € 

Capex varianta 3: Reprofilizácia  detskej  nemocnice 55 000 000 € 

Capex varianta 4: Nová komplexná nemocnica 307 000 000 € 

Riešený variant  4  

Tieto vstupy boli použité pri ekonomickom modelovaní dopadov jednotlivých variantov. Dopady 
posúdenia sú zobrazené v nižšie uvedenej tabuľke. Ako možno vidieť̌, jedine Variant č. 3 „Nová 
komplexná nemocnica “ má ako JEDINÝ potenciál dosiahnuť̌ pozitívnu čistú súčasnú hodnotu 
očakávaných prínosov z projektu, a to bez zváženia dodatočných externých pozitívnych vplyvov 
realizácie, ako napr. zlepšenie mortality/zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí, zvýšenia kvality 
zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti, zníženie výskytu nozokomiálnych infekcií a pod.  
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Potreba kapitálových výdavkov pre variant výstavby novej nemocnice bola vypočítaná a následne 
projektovaná z modelu prevádzky t.j. na základe predpokladov metráže čistej (NFA) a hrubej 
podlažnej plochy (GFA) pre jednotlivé časti budúcej nemocnice.  

Technický model  

 
• Výpočet potrebných kapacít nUNM t.j. rozloha nUNM 
• Výpočet odhadovaných investičných nákladov na výstavbu nUNM vrátane  medicínskeho 

vybavenia 

Demografický model vypočítal potrebu lôžok ako  aj  kapacitnej  potreby  po  ambulantnej  a 
diagnostickej starostlivosti. Druhá časť modelu, tzv. technický model sa zameral konkrétne na 
výstavbu novej nUNM a na základe prezentovaných údajov o počte lôžok a ambulantných 
pacientov vypočítal potrebné parametre budovy nemocnice definované hrubou a čistou podlahovou 
plochou v m2, ako aj odhadované náklady na  čistú/hrubú  podlahovú  plochu  novej  nemocnice.  
Model pozostával z viacerých hárkov, z ktorých dva sú kľúčové. 

a.) Model potrebného počtu ambulancií a chirurgických sálov (hárok: „Input prepočty m2“) 

Cieľ modelu je na základe informácií o priemernom počte ambulantných pacientov a chirurgických 
výkonov, vypočítať potrebný počet ambulancií a operačných sálov vrátane medicínskeho vybavenia 
diagnostického traktu nemocnice. Model operuje s počtom prevádzkových dní v roku, počtom 
prevádzkových hodín v každom z dní a počtu pacientov na jednu hodinu. Na základy týchto údajov 
počíta optimálny počet ambulancií a chirurgických sálov a diagnostickej techniky.  

Údaje o počte prevádzkových hodín a dní vychádzajú zo súčasnej bežnej praxe. Počty pacientov za 
hodinu vychádzajú  z informácií IZP MZ SR, ktoré získala pri príprave koncepcie novej univerzitnej 
nemocnice v Bratislave ako aj odporúčaní stakehoderov pracovnej skupiny. Prezentovaný model je 
inšpirovaný ich pôvodným návrhom, upravený o feedback „Jonts Hospital Advice“, ktorý 
konzultoval prípravu pri tvorbe projektovej dokumentácie pre územné povolenie.  

Dáta boli aktualizované na základe reálnych vstupov/plôch napočítaných z už existujúcej 
dokumentácie pre územné povolenie. Tieto údaje korešponduje s údajmi v pôvodnom technickom 
modeli. 

b.) Model potrebného rozsahu nemocnice (počet ambulancií, sálov, ich metráž) a CaPex nákladov 
na výstavbu (hárok: „Vstup a výstup m2“) 

Prvá časť technického modelu teda vypočítala potrebný počet ambulancií a operačných sál, ktoré 
vieme prirátať k počtu lôžok z Modelu dopytu po starostlivosti (bod I). Týmto hodnotám boli 
následne priradené i.) hodnoty m2 a ii.) očakávané náklady na m2. (suma s DPH). Nasledujúca 
tabuľka deklaruje/vyčísľuje rozdiely v GFA (celkovej „hrubej“ podlahovej plochy) po jednotlivých 
segmetoch a logických celkov oproti pôvodnému modelu spracovanému bez projektovej 
dokumentácie. Ako je vidieť rozkreslené pôdorysy vkonečnom súčte zhruba kopírujú pôvodny 
model okrem časti na technické a podporné služby nemocnice, kde sme zaznamenali nárast cca 
25 000 m2 z celkového nárastu cca 30 000 m2. Z uvedeného vyplýva, že pôvodný model mal 
výrazne podcenenú túto časť prietorov nemocnice – bola vyjadrená/počítaná ako % plochy 
medicínskych prietorov. Vyplývajú z toho nasledovné fakty: 
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• Je potrebné sa pozrieť detailne na možnosti optimalizácie týchto priestorov v ďalšom stupni 
PD 

• Pri vytváraní model ďalších nemocníc dať odporúčanie na podstatné navýšenie kapacity 
obslužných a podporných priestorov oproti modelu spracovanému IZP (MZ SR) 

• Rozdiel v ostatných častiach (celkový) cca 5 000 m2 je v podstate totožný s celkovým 
nárastom medicínskych plôch/priestorov, ktoré sme v pôvodnom modeli opomenuli t.j. 
v medicínskej časti je dopytovo – prietorový model IZP (MZ SR) veľmi presný 
a odporúčame ho používať pri príprave ďalších projektov. 

Tabuľka 61 Prehľad  s odhadovanou plochou NFA (čistá podlahová plocha ) a GFA (hrubá podlažná plocha) investičné  náklady 
predstavujú hrubý odhad bez DPH 
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Očakávaná plocha nUNM v m2 je uvedená v tabuľke vyššie: 
 

1. Pôvodný model: 97 153 m2 
2. Nový upravený model (reálny stav podľa projektovej dokumentácie: 126 803 m2 

Model páruje počty lôžok a ambulancií podľa špecifík ich využitia s hodnotami m2 na jednu 
jednotku, ktoré vychádzajú z projektovej dokumentácie pre územné konanie. Údaje o počte 

M² / UNIT UNIT TYPE Number nNemocnica m2 TOTAL nfa m2 TOTAL gfa

Patient-related facilities - Nursing (patient present) M².UNIT UNIT.TYPE Number m2 m2
General nursing - Klasické lôžka s WC -                            Bed 660 -                            -                         
Chirurgické lôžkové oddelenie (CA 5 NP 471,9 m2 included) 23,90                       Bed 186 5 953                      9 015                    
Interné lôžkové oddelenie (CA 6 NP 471,9 m2 included) 23,90                       Bed 186 5 953                      9 015                    
Oddelenie nukleárnej medicíny - lôžková časť 23,90                       Bed 6 528                          849                       
Infekčné oddelenie 23,90                       Bed 19 865                          1 561                    
Psychiatrické oddelenie 23,90                       Bed 72 1 627                      2 396                    
Oddelenie Matka a Dieťa 23,90                       Bed 20 627                          860                       
Pediatrické lôžkové oddelenie  ( CA 4 NP 601 m2 included) 23,90                       Bed 53 2 975                      4 868                    
NICU_ Neonatologické oddelenie int. med. 22,20                       Bed 36 902                          1 477                    
PICU_ Pediatrické oddelenie int. med. 22,20                       Bed 24 1 187                      1 866                    
ICU_ Special care / ICU - JIS/ARO lôžka - 1 lôžko 22,20                       Bed 58 1 945                      3 427                    
Dialisys - Dialýza (DC 2 NP) - 10 lôžok 12,00                       Bed 10 491                          899                       
Stomatology  - Zubné lekárstvo - na jedno kreslo/box 12,00                       Bed 55 1 215                      1 894                    
Polysomnography - Spánkové laboratórium/Klinické štúdie 23,90                       Bed 18 708                          1 034                    

gfa 39 161                 
povodna GFA 31 654                 

Rozdiel 7 506                    

Patient-related facilities -  Diagnostics & Treatment (patient present) M².UNIT UNIT.TYPE

Outpatient clinic - Ambulancie (AT 1NP a AT 2NP) 18,30                       Ambulance 188 4 774                      6 711,7                
I&D Conventional radiography - Radiologia (RO 1NP, RO -2PP) (2197,7+236,8) 1 422,80                 Room 1 1 422,8                   2 435                    
Odber krvi 99,80                       Room 1 99,8                         122                       
CHEMOTERAPIA A INFÚZNA LIEČBA 11,50                       chair 36 488                          812                       
Nuclear Medicine (PET CT; SPECT/CT, GAMMA) - Nukleárna medicína (NM - 1 NP) 764,90                    Unit 1 765                          1 265,40              
Emergency care and GP-post A&E - URGENTNÝ PRÍJEM (UP 1 NP, UP - 2 NP) (1971,6+749,1)1 544,00                 Unit 1 1 544                      2 720,70              
Operating theatres High turnover - Jednodňová Chirurgia 35,60                       Operating room 10 476                          783                       
ENDOSKOPICKÉ CENTRUM 35,90                       Operating room 10 516                          909                       
ODDELENIE JEDNODŇOVEJ STAROSTLIVOSTI/Sledovanie pacienta - spoločné pre JC a EC 663,50                    Unit 1 664                          1 110                    
Operating theatres Low turnover - Centrálne operačné sály 59,90                       Operating room 20 3 129                      5 286                    
Delivery - Pôrodné operačné sály 35,00                       Room 6 420                          754                       

gfa 22 907                 
povodna GFA 20 644                 

Rozdiel 2 263                    
Patient-related facilities - Specials (patient present) M².UNIT UNIT.TYPE
Radiotherapy - Rádiačná onkológia  - lineárne urýchľovače (1 PP - RT) - podľa farby 1 296                       Bunker 1 1 296                      2 028                    
Physiotherapy outpatient - Fyzioterapia (1 PP - FT) podľa farby 1 603                       Unit 1 1 603                      2 420                    
Angiography - Intervenčná radiológia (1 NP - IC) podľa farby 556                          Unit 1 556                          952                       

gfa 5 400                    
povodna GFA 8 788                    

3 388 -                   
Patient-related facilities (patient not present) M².UNIT UNIT.TYPE M².UNIT
Central sterilization - 1 PP (vrátene Celtrálna upravovňa postelí) 707                          Unit 1 707                          1 023                    
Pharmacy (vrátane lekárne na 1 NP) 820                          Unit 1 820                          1 412                    
Laboratory clinical chemistry - Klinická biochémia  - CL 1PP 2 265                       Unit 1 2 265                      2 812                    
Laboratory medical microbiology - Klinická mikrobiológia - CP - 1PP Unit -                            -                         
Hematology - Hematológia a tranfuziológia - CL 1PP Unit -                            -                         
Laboratory clinical pathology - CL 1PP Unit -                            -                         
klinická imunológia a alergológia Unit -                            -                         

gfa 5 247                    
povodna GFA 6 734                    

Rozdiel 1 487 -                   
General & technical support services M².UNIT UNIT.TYPE
FASADA 6 181                    
Parking house ( cca 30 534 M2) 30 534                    
Central staff accomodation - Centrálne šatne (CS 2PP) 1 582                      1 582                    
Logistic centre  - Logistické centrum (LC - 1PP, LC - 2PP) (479,6+3173,4) 3 653                      3 653                    
Staff facilities - Jedáleň (JD 1PP) + Zamestnanecká zóna ZZ 4 NP + ZZ 5 NP + ZZ 6 NP 4 620                      6 605                    
Kitchen - Centrálna kuchyna (CK 1PP) 1 389                      1 389                    
Mortuary - Márnica (MR 2PP) 41                            41                         
Civil services (BS-1NP, CE-1NP, KP-1NP, OP - 1NP, PL-1NP, CE - 2NP) 4 186                      5 442                    
Workshops technical service ( DL - 1PP, TP-2PP,) 21 730                    21 730                 
Research and management administration (AD.A - 7NP, AD.C - 7 NP, AD.B - 7NP (1713,1+ 1985,0+373,7) 1 749                      4 072                    
Školiace centrum  (EC 1PP, SC - 1PP, EC - 7NP, )(876,6+754,7+762,7) 3 898                      3 394                    

gfa 54 089                 
povodna GFA 29 333                 

Rozdiel 24 756                 
SUMMARY 126 803             97 153             

Rozdiel GFA celkom 29 650             
Bez parkovacieho domu 30 534 m2
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potrebnej diagnostickej techniky, či už RTG, MR, CT boli dopočítané rovnakou metodikou ako 
počty ambulancií t.j. na základe počtu výkonov, priemerného času výkonu a prevádzkovej doby. Pri 
niektorých špecifických tzv. monoblokových častí nemocnice, ako je napr. sterilizácia vychádzali z 
požiadaviek odborníkov JLF UK a UNM. Všetky hodnoty výmery aj metodiky výpočtu boli 
konzultované s IZP a holandskými konzultantmi (Jonts Hospital Advice) a vychádzajú 
z projektovej dokumentácie pre územné konanie. 

Plochu sme v pôvodnom  dopytovom modeli počítali na základe metodiky použitej pri novej UNB 
na základe dopytu. GFA je výrazne vyššia v metodike použitej pri UNB ako pri našom reálnom 
návrhu. NFA sedí skoro presne – a to je dôležitý ukazovateľ.To čo nám robí rozdiel sú plochy 
chodieb, schodík a tzv. „hluchých priestorov“  - alebo ináč povedané máme efektívnejší návrh z 
pohľadu pomeru GFA/NFA.  

Celosvetovo majú univerzitné nemocnice vyššiu priemernú hodnotu, drahšie a kvalitnejšie lekárske 
vybavenie, viac zamestnancov, viac priestorov resp. väčšie priestory nakoľko v univerzitných 
nemocnicich prebieha aj vzdelávanie budúcich lekárov, zubných lekárov a nelekárskych 
pracovníkov. Napriek tomu sa nám podarilo pri projektovej dokumentácii na územné povolenie 
vyriešiť dispozície tak, aby sme mali pomer GFA/NFA čo najlepší, t.j. nová nemocnica je 
naplánovaná efektívnejšie, kde pôvodný model počíta s pomerom GFA/NFA na úrovni cca 1,8 a náš 
navrh je na úrovni cca 1,5. 

Parkovací dom: 

V nUNM je plánovaný parkovací dom s kapacitou 1 225 parkovacích miest. Bude to samostatný 
objekt mimo objektu nemocnice s 3 podzemnými podlažiami a povrchovým parkovaním s počtom 
169 parkvacích miest. V  parkovacom dome je 1 056 parkovacích miest -  čo je mierne navýšenie 
oproti norme. Minimálna požiadavka v zmysle STN je 1077 parkovacích miest. Vzhľadom na 
realitu parkovania v slovenských nemocniciach (vrátane UNM) si myslíme, že rezerva 12% oproti 
minimálnej požiadavke je objektívnou požiadavkou.  

Úrovňové parkovanie (na povrchu) nevieme z hľadiska veľkosti pozemku, ani iných limitov (ako 
sú napríklad regulácia % zastavanosti pozemku a pod.) umiestniť normou požadovaný počet 
parkovacích miest na pozemok. Nutnosť vybudovať podzemné parkovanie by vyplynula aj pri 
variantoch počítajúci s existujúcou UNM, najmä z priestorových dôvodov.  

Umiestnenie parkoviska mimo budovy je v zmysle svetových trendov, ktoré takéto riešenie 
preferujú hlavne z hľadiska požiarnej bezpečnosti. 

Samozrejme tým, že nebudeme mať nosný systém budovy postavený na module parkoviska, ktoré 
by bolo pod budovou – otvára projektantom a architektom úplne iné a medicínskeho pohľadu 
efektívnejšie riešenia dispozície samotnej nemocnice resp. medicínskej časti stavby. 

V rámci dispozície nemocnice sú plánované aj parkovacie miesta na povrchu, t.j. pozemné 
parkovisko. Aj z hľadiska celkového dizajnu, prívetivého vzhľadu a celkového konceptu nemocnice 
zatiaľ neplánujeme rozširovať kapacity nadzemného parkoviska. 

O variante nadzemného parkoviska naďalej neuvažujeme z nasledovných dôvodov (po konzultácii 
s projektantami a tiež hlavnou mestskou architektkou mesta Martin): 



Strana 192 z 235 

 

V projekte zatiaľ nebolo nikdy uvažované s výstavbou nadzemného parkoviska. Jeho výstavba by 
výrazne negatívne ovplyvnila pôvodne zamýšľané architektonické, urbanistické a krajinné riešenie 
v zmysle rozvojového územia Veľká Hora. 

Regulácia zastavanej plochy chystaného územného plánu zóny Veľká hora neumožňuje nahradiť 
podzemné podlažie nadzemným v rovnakej veľkosti. Každé podzemné podlažie by sme museli 
nahradiť dva a pol nadzemným podlažím – t.j. 3 podzemné podlažia by sme museli nahradiť 7,5 
nadzemnými čo už nie je vôbec v súlade s územným plánom. Parkovisko na teréne taktiež nie je 
možné riešiť z dôvodu veľkosti pozemku, ktorý limituje jeho rozšírenie.  

Vyjadrenie k cene podzemného parkoviska: Výrazné predraženie výstavby podzemných podlaží je 
spravidla spojené s prítomnosťou podzemnej vody. Napr. pri zisťovaní cien podzemných podlaží 
v Bratislave sme zistili, že hladina podzemnej vody je často vo výške nad základovou škárou 
podzemných podlaží. V mieste zamýšľaného podzemného parkoviska pri UNsvM Martin sa hladina 
podzemnej vody nachádza pod úrovňou základovej škáry čo potvrdzuje už aj vykonaný geologicko-
inžiniersky prieskum. Na základe uvedeného nepredpokladáme rozdiely v nákladoch na výstavbu 
podzemného a nadzemného parkoviska.  

Alternatívou by bolo riešiť parkovisko ešte na priľahlom pozemku – medzi BioMedom JLF UK 
a plánovanou budovou nemocnice, pozemok však je zatiaľ v súkromnom vlastníctve a jeho 
predpokladaná hodnota podľa znaleckého posudku z r. 2019 je 644 000 EUR.  

Samotná predpokladaná hodnota nákladov na parkovisko bude ešte s UHP konzultovaná v ďalšej 
fáze rozpracovania rozpočtu projektu, kde môžeme opäť prehodnotiť alternatívy ktoré prichádzajú 
do úvahy.  

Projekt je v súlade s územným plánom mesta a s územným plánom zóny, zmena územného plánu 
by trvala min. 2 roky, na čom sa zhodlo viacero prítomných. Následne by bolo potrebné vyvlastniť 
pozemky čo by vyžadovalo  politický konsenzus a diskusiu na vyššej politickej úrovni napr. ministri 
– primátor, tak by sa takáto zmena mohla podariť. Na základe skúseností  však vieme uviesť, že 
napriek zhode autorít by tento proces trval cca 2 roky nakoľko schvaľovanie zmien a doplnkov 
územného plánu má svoje štandardné postupy a je tam veľké riziko komplikácií zo strany 
súkromných majiteľov pozemkov, ktorí už v súčasnosti nechcú predať pozemky za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom ale za trhovú cenu.  

Posledný fakt, ktorý treba brať do úvahy je, že trhová cena pozemkov v riešenej lokalite sa 
aj/najmä príprave výstavby novej nemocnice pohybuje na úrovni nad 100 Eur/m2. Pri 
znaleckej cene na úrovni cca 40 Eur/m2 je takmer nereálne, aby verejný subjekt dokázal 
kúpiť potrebné pozemky.   

Prezentovaný a navrhovaný typ parkingu bol vybraný v architektonickej súťaži, v rámci ktorej bol 
požadovaný aj návrh statickej dopravy a môže byť problém s takouto zmenou projektu.  

Parkovací dom aj s podzemným parkovaním bol pôvodne plánovaný na 1225 parkovacích miest, z 
toho 1077 je podľa normy, ostatné boli ako rezerva. Pôvodné rozmery parkovacieho domu sú 
159x74,6 m, čo predstavuje plochu 11 861,4 m2. 

Ďalšia redukcia podlažia môže byť problematická z nasledovných dôvodov: 

- prepojenie 2 podzemného podlažia na 2 pp nemocnice - priamo na šatne, logistiku, zásobovanie - 
vyžadovalo by to kompletne prerobenie prístupu pre personál a zásobovanie 
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- požiadavky na CO kryt vyžadujú min. 4600 m2 - čo je jedno celé podzemné podlažie a takmer 
polovicu druhého podzemného podlažia. Táto kapacita sa môže ešte zvýšiť v ďalšom stupni 
rozpracovania PD, nakoľko teraz je to len na odhade počtu prítomných zamestnancov, študentov a 
pacientov na lôžkach, neuvažuje sa zatiaľ s outpatient, avšak pri dizajne s dennou i nočnou 
outpatient službou to bude v ďalšom stupni zarátané. V posudku k CO sa uvažuje aj s CO krytom v 
nemocnici (v šatni personálu), avšak rozdelenie krytov do dvoch stavebných objektov by bolo 
finančne náročnejšie najmä z dôvodu vyžadovaných stavebných úprav pre oba kryty samostatne.  

Vybudovanie podzemného parkingu je drahšie, hodnotu za peniaze nie je len vo výške nákladov, 
ale aj vo vzťahu k pacientovi a personálu, k prírode - redukcii obrovských asfaltových plôch aj 
vzhľadom ku klimatickým zmenám, k využitiu obnoviteľných zdrojov energie, k dekarbonizácii  
a pod. 

Výhody podzemného parkovania aj v nemocniciach sú popísané napr. v : 

https://swedenunderground.com/why/benefits/ 

https://thehortonstandard.com/2019/01/16/what-are-the-benefits-of-underground-parking/ 

https://wginc.com/underground-parking-structures-can-offer-long-term-benefits/ 

Za jednu z najlepších prác  o využití podzemných priestorov je považovaná  Admiraal H, Cornaro 
A: Underground Spaces Unveiled: Planning and creating the cities of the future, ktorá bola prvý 
krát vydaná v roku 2017/2018. V Izraeli využili podzemné parkovisko naozaj veľmi efektívne v 
súvislosti s pandémiou. https://edition.cnn.com/videos/world/2020/10/02/israel-haifa-coronavirus-
covid-19-pandemic-underground-hospital-liebermann-pkg-intl-ldn-vpx.cnn 

Nemocnica má byť “green” a už v územnom konaní sme riešili kľúčové body pre získanie certifikátu 
LEED alebo BREEAM, pričom za podzemný parking je dobré bodové hodnotenie. Európska 
komisia tiež trvá na zelených riešeniach. Toto smerovanie potvrdilo aj MZ SR v rámci plánu 
obnovy, kde zadefinovalo podmienku certifikácie nových budov nemocníc na úrovni 
BREEAM Excelent. Pri BREEAM certifikácii je riešenie parkovanie jedným z kľúčových 
bodov s výraznou váhou na celkové hodnotenie.   

Požiadavku na podzemné parkovanie sme mali aj v rámci EIA, ktorá uvádza nasledovné:  

“ 2iii) Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb 
a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích 
domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí 
ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy  požaduje použitie drenážnej dlažby , 
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l 
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území 
( <http://www.samospravydomov. org/files/retencna_dlazba.pdf>; www.samo-spravy domov 
.org/files/retencna_dlazba.pdf" 

V rámci realizácie môže byť uvažované aj s alternatívami súkromného investora a následne 
prevádzkovateľa parkoviska, možnosťou PPP pre parkovací dom, koncesiou alebo úverovým 
krytím výstavby parkoviska a pod. Pacient má nárok na určitý vopred stanovený čas pre bezplatné 
parkovanie, bez relevantného dôvodu však nemôže parkovať v nemocnici celý deň, čo sa často 
stávalo pri bezplatnom parkovaní, ktoré využívali viac špekulanti ako pacienti.  
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SWOT analýza – parkovanie 

a) Podzemné/integrované parkovisko 

Silné stránky  Slabé stránky   
- krátke dostupové vzdialenosti  
- priame napojenie na komunikačné - vertikálne a  horizontálne 

koridory  
- menej zložité technické zabezpečenie garáže 
- možnosť napojenia z dvoch dopravných uzlov 
- priama väzba na prevádzku pohotovosti 
- priama väzba na priestory lobby  
- koncepcia šetrná voči vonkajšiemu prostrediu  
- menšie nároky na plochy výkopov pri zakladaní 
- jednoúrovňová garáž  
- bezbariérový koncept  

 

 

- komplikované zakladanie spodnej stavby  
- hlboké výkopy a zložité technologické postupy pri v 

úvode  procesu výstavby  
- zložitá prevádzka z hľadiska únikových koridorov • 

komplikovanejšie dopravné napojenie  
- nutnosť prekonať veľké výškové rozdiely (dlhé rampy)   
- požiadavky na hygienu  
- členenie na niekoľko samostatných požiarnych 

úsekov  (vyššie nároky na vertikálne komunikačné jadrá) 
 

 

Príležitosti  Hrozby  
- možnosť rozšírenia parkovacích plôch aj mimo  navrhovaný 

pôdorys objektu nemocnice  
- kompaktný systém - dobrá orientácia  
- napojenie garáže z viacerých uzlov  
- možnosť centralizovania technického vybavenia ( VZT, 

ZTI )  
- zber dažďovej vody na terénnom parkingu  
  

- hrozba zložitejšieho schvaľovacieho procesu  
- spodná voda ( hlboký výkop ) vyššia investičná záťaž  
- hrozba zložitejšieho schvaľovacieho procesu  
- dopravná kolízia pri nevhodnom situovaní križovatiek  
- predraženie investície vzhľadom na zložité 

zakladanie  stavby  
- vstupné rampy v tangenciálnej polohe k peším ťahom 

– kolízia s chodcami 
- vizuálne nekorektné riešenie rámp – narušenie 

koncepcie stavby 
- zvýšenie nárokov na technické vybavenie ( VZT, ZTI), 

teda  najmä odvetranie - nepomerná maximalizácia 
technických  priestorov  

 

b) Povrchové parkovisko 

Silné stránky  Slabé stránky   
- segregované - bezkolízne dopravné napojenie 
- jednoduchší prístup - kratšie rampy  
- plytší výkop pri zakladaní stavby  
- možnosť využitia garáže aj pre potreby zamýšľanej budúcej 

investície výstavby ‘biobanky ’  
- vyššia kapacita garáže  
- izolovaná stavba od nemocnice  
- jednoduchší schvaľovací proces - menšie hrozby pri 

koordinácii a zapracovaní profesných nárokov  
- možnosť evakuácie v prípade požiaru priamo na terén 

 

 

- veľké dostupové vzdialenosti - nepriame väzby a napojenie  
- tangenciálna poloha pri Silave - ohrozenie biokoridoru  
- samostatné technické zázemie (VZT, ZTI) 
- komplikovanejšie osadenie zelene  
- samostatný stavebný objekt  
- väčšie plošné nároky na výkopy a zakladanie stavby  
- pohybové bariéry 

 

 

Príležitosti  Hrozby  
- možnosť využitia plochy strechy pre dodatočné parkovanie  
- voľné dimenzovanie garáže  
- možnosť jednoduchšej prestavby vnútornej prevádzky v 

prípade potreby 

 

 

- hrozba narušenia ekostability územia - celistvosť prostredia  
- záber pôdy  
- zložitejšie tvarovanie vnútornej dispozície v prípade vyšších 

kapacitných nárokov  
- obmedzenie biokoridorom vo východnej časti riešeného 

územia 
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Výskumná a vzdelávacia infraštruktúra 

V nemocniciach a najmä univerzitných nemocniciach na Slovensku je výskumná infraštruktúra 
dlhodobo podfinancovaná, pričom pri výstavbe novej univerzitnej nemocnice by sa na túto oblasť 
nemalo zabudnúť a okrem klasického prístrojového vybavenia je nevyhnutné zvýšiť investície na 
špecifické a excelentné prístrojové zariadenie a vybavenie.  

V súčasnosti absentujú v existujúcej nemocnici viaceré špičkové zariadenia, ktoré sú dôležité nielen 
pre liečebno-preventívnu starostlivosť, ale aj pre výskum v oblasti inovatívnych diagnostických 
a terapeutických postupov a v neposlednom rade pre vzdelávanie.  

Plocha pre vzdelávanie (školiace centrum) v novom návrhu vychádza najmä z flexibilného modelu 
zdieľania priestorov, ktoré sú v tomto prípade nastavené ako spoločné pre zdravotnícky personál 
nemocnice a pre študentov. Súčasťou bude najmä Simulačné výučbové centrum, ktoré bude 
využívané predovšetkým zamestnancami v predatestačnej príprave, špecializačnom štúdiu a pri 
tréningu súvisiacom zo zaškolením zamestnancov na nové štandardné terapeutické postupy. V 
súčasnosti sa medicína vyučuje aj za pomoci simulácií, virtuálnych pacientov a s pomocou 
najmodernejších digitálnych technológií najmä inteligentných hardvérovo riadených figurín so 
sofistikovaným softvérom. V súvislosti s týmto trendom sú pri lekárskych fakultách budované 
simulačné centrá alebo „SIM HOSPITALS“. Aby sa doplnila možnosť existujúceho simulačného 
centra, plánuje sa vybudovať niekoľko „reálnych pacientskych izieb“ s príslušným zariadením 
a vybavením, simulačné operačné sály, trauma centrum a simulačné endoskopické pracoviská. tieto 
priestory musia byť doplnené technickými a technologickými priestormi resp. kontrolnými 
miestnosťami. Celosvetovo sa veľkosť simulačných centier pohybuje medzi 500 – 10 000 m2.   

Pomer medzi NFA a GFA bol ale pre účely modelu  stanovený na 183% pre medicínsku a 130% 
pre podpornú plochu nUNM. Naše údaje sú na úrovni cca 150 %. Tieto hodnoty sú nižšie ako pri 
nUNB, nakoľko sa aj v prípade budúcej expanzie budovy neráta s tak veľkým potenciálnym 
nárastom kapacít, ako tomu je pri nUNB. Nie sú preto potrebné extra veľké chodby, či iné 
komunitné priestory. Hodnoty boli vyselektované z návrhu holandského TNO a uchádzačov PPP 
dialógu.  

Ekonomický model 

Výpočet predpokladaných investičných a prevádzkových nákladov a očakávaných výnosov 
s výpočtom základných ekonomických ukazovateľov investície pre všetky hodnotené varianty.  
 

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov (hodnota za peniaze) sa z hľadiska 
ekonomickej efektívnosti posudzuje štandardne na základe objektívnych ekonomických kritérií ako 
sú NPV, IRR, rok návratnosti investície a podobne. Tieto kritériá dávajú reálny údaj o tom či projekt 
poskytuje ekonomickú efektívnosť alebo nie. Tieto medzinárodne uznávané kritériá, ktoré reálne 
vyjadrujú hodnotu za peniaze (ekonomickú efektívnosť investície – bez ohľadu na kritériá) boli 
použité aj v našom prípade. Samozrejme, v každom materiáli, ktorý pracuje s určitým scenárom 
vývoja je nutné na základe predpokladov modelovať budúci vývoj premenných parametrov, na ktoré 
má vplyv nespočetné množstvo okrajových podmienok. My sme sa sústredili na 
objektívne/overiteľné parametre a ich vývoj z dôvodu, že vieme ako štartovací bod použiť reálne 
dáta existujúcej nemocnice, IZP, MZ SR, NCZI a iné, ktoré sú nespochybniteľné. 

Pri všetkých parametroch s ktorými pracujeme a ktoré sú popísané v materiáli, sme mali k dispozícii 
reálne dáta z existujúcej UNM, z poisťovní a dáta z IZP.  
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Okrem toho boli premenné konzultované v rámci pracovnej skupiny a workshopov, kde boli vzaté 
do úvahy odborné názory, a skúsenosti z klinickej praxe na základe ktorých sme predikovali ich 
vývoj. Všetky scenáre a modely vo vzťahu predikcie vývoja v čase sú nastavené konzervatívne. Ani 
jeden parameter nie je nastavený na optimistický variant.  

Samozrejme pripúšťame, že môže existovať iný pohľad prístup a metodika, avšak na základe už 
predtým schválených modelov sme vychádzali z parametrov a premenných, ktoré boli 
v predchádzajúcich hodnoteniach a modeloch akceptované ako relevantné.  

Z dostupných dát sme si istý, že po zvážení všetkých argumentov a zapracovaní pripomienok sa 
dospejeme k záveru, že okrem spoločenského prínosu vieme deklarovať aj finančnú návratnosť 
projektu výstavby novej nemocnice. 

Ekonomický model sa nachádza v druhom excelovskom súbore s názvom „nUNsvM ekonomický 
a finančný model“ a popisuje skladbu výnosov a nákladov súčasného aj nového profilu univerzitnej 
nemocnice Martine za roky 2018 až 2056. Sumárne výstupy modelu sa nachádzajú v hárku 
s názvom: „Zdroj CF nsUNM“, ktorý je na základe „sumif“ funkcií použiteľný na prepočítanie 
následnej finančnej analýzy. Vstupy do modelu pochádzajú z Dopytového a technického modelu. 
Model má viaceré simplifikácie a predpoklady, ktoré sú uvedené a vysvetlené v dvoch kategóriách: 
a.) Výnosová časť a b.) Nákladová časť.  

a.) Výnosová časť 

Výnosová časť je vytvorená štandardným PxQ systémom, kde Q (kvantita) pochádza z Modelu 
dopytu (na úrovni UH, ambulantných vyšetrení a SVALZových výkonov) a P (cena) pochádza 
z priemerných údajov UNM za rok 2018.  

V dopytovom modeli bol stanovený predpokladaný vývoj dopytu po zdravotnej starostlivosti pre 
všetky kategórie honorovaných výkonov nemocnice: 

Všetky 4 varianty majú konkrétne spracované časti dopytového modelu z pohľadu druhu výkonov 
a sú delené na: 

1. Ambulantná starostlivosť – vývoj dopytu po ambulantnej starostlivosti do roku 2056 
2. SVaLZ – vývoj dopytu po SVaLZ-ových výkonoch do roku 2056 
3. Ukončené hospitalizácie – vývoj počtu ukončených hospitalizácií do roku 2056  

Cenové hladiny sa nachádzajú v troch hárkoch s názvami: „Cena UH“ „Cena ambulancie“ „Cena 
SVaLZ“. Ročný nárast cien reflektuje súčasnú politiku VšZP a MZ SR, kde očakávame pokles ceny 
a limitu za SVALZy a pomalší nárast ceny za výkon pre UH, kým ambulancie rastú rýchlejšie, v 
súlade s dofinancovaním sektora ZP v rokoch 2018 a 2019.  

V súčasných podmienkach je nereálne navýšiť kapacity SVALZ výkonov hlavne z priestorových 
dôvodov. Na základe dát z poisťovne sme analyzovali aj počty SVALz výkonov, ktoré sa 
v súčasnosti riešia externe. Nevyhnutnosť stiahnutia SVALZ do novej nemocnice má významný 
ekonomický prínos. V prípade, že sa definitívne rozhodne o realizácii projektu novej nemocnice aj 
s nastaveným modelom interných SVALZOv, bude mať pacient, trh, poisťovne a všetci 
zainteresovaný dostatok času aby sa na vzniknutú/novú  situáciu pripravili.   

Tieto výnosy sú doplnené o dve ďalšie položky: 
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• Ostatné výnosy, čo sú výnosy za položky, ktoré nie je v súčasnosti možné jednoznačne 
rozkľúčovať (niektoré druhy JZS, príplatky za určité operácie, či iné samostatné platby, tie 
boli vypočítané pomerovo za roky 2015 - 2017  a extrapolované  na  základe  tohto  súčasného  
pomeru  na  ekonomický  model  novej  aj súčasnej UNM. Jedná sa o cca 18% z výnosov z 
ukončených hospitalizácií; 

• Komerčné  výnosy  z prenájmu  priestorov  a iných  rozšírených  komerčných  aktivít  po  
výstavbe nUNM; tieto predpoklady vychádzajú zo zdrojových údajov IZP MZ SR  a 
predstavujú 1% z ostatných medicínskych príjmov. 

Sumárne prehľady celkových výnosov súčasného aj nového profilu sú v hárku s názvom „Zdroj CF 
nsUNM“.  Predložené predpoklady sú konzervatívne. Napriek plánom zaviesť DRG platby za 
UH, ešte nie sme v stave využiť dostupné informácie na odhad financovania nUNM či súčasnej 
UNM v budúcnosti za použitia tejto metodiky.  

c) Nákladová časť 

Nákladová časť ekonomického modelu replikovala princípy, ktoré využili holandský poradcovia pri 
príprave pôvodnej štúdie uskutočniteľnosti k PPP projektu, čiže na základe normatív vypočítali 
potrebný personál a od týchto nákladov následne extrapolovali zvyšné náklady v čase. MZ SR 
podobne vypočítalo potrebný personál a následne pomerové náklady na ostatné prevádzkové 
náklady. Tieto sa však v čase menili nie už na základe personálnych zmien, ale ukončených 
hospitalizácií, keďže to je presnejší determinant spotreby liekov, ŠZM či iných naviazaných 
nákladov.  

Kľúčovými   premennými, ktoré   nastavilo   MZ   SR   sú   očakávané   úspory   z reprofilizácie   
UNM  ohľadom nepersonálnych  nákladov,  úspory  oproti  súčasnému  stavu  pochádzajú  z dvoch  
zdrojov IZP MZ SR.  Tieto údaje sú odlišné od úspor očakávaných pre novú nemocnicu v Bratislave 
(založené na BCG modeli), nakoľko UNM vykazovala už v rokoch 2016 a 2017 lepšie čísla EBITDa 
a HV. Aj preto sa úspory počítali výrazne konzervatívnejšie ako pri nUNB.  

Tabuľka 62 Prehľad očakávaných úspor po rekonštrukcií a reprofilizácií UNM 

Pomer k osobným nákladom Súčasná 
nemocnica 

BCG 
predpoklad z 

UNB 

nNemocnica 
(nová; Nova 

komplet) 

nNemocnica D 
(priemer 

detských); Detska 
nova samostatna 

nNemocnica2 
(výrazná prestavba 

a repro) 

Lieky 22,5% 19,6% 15,0% 18,7% 16,0% 
Krv 3,1% 3,9% 3,0% 2,5% 3,2% 
Diagnostiká 2,4% 2,1% 3,0% 1,8% 3,2% 
Zdravotnícky materiál 34,3% 34,9% 32,0% 9,3% 33,0% 
Ostatný materiál 3,8% 3,3% 3,7% 3,5% 3,8% 
Spotreba energie 3,3% 2,9% 2,0% 3,4% 2,5% 
Opravy a udržiavanie 3,6% 3,1% 1,8% 2,0% 1,9% 
Ostatné prevádzkové náklady 11,5% 10,0% 9,0% 5,8% 5,0% 

Vysvetlivky: 

• súčasná UNM: súčasný nezmenený profil nákladov;  
• BCG: očakávané náklady, ak sa zrealizujú deklarované úspory od firmy BCG; v rámci 

konzervatívnych predpokladov);  
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• nUNM: očakávané náklady v nUNM na základe predpokladu úspory o 22% oproti súčasnému 
stavu; pokles na ostatných nákladov na 5% je z dôvodu eliminácie zbytočných dodatočných 
nákladov po výstavbe a reprofilizácií, ako sú poradenské, právne, finančné služby, náklady na 
externé dodávateľské služby a pod.; 

• priemer detských je pomer nákladov na základe priemeru troch detských nemocníc na 
Slovensku. detsNemocnica je výška nákladov po realizácií výraznej reprofilizácií a zlepšenia 
prevádzky, nad rámec odporúčaní BCG. 

* odhad firmy BCG bol založený na internom benchmarku v rámci SR; tieto hodnoty už v dnešnej dobe vieme 
efektívnejšie dosiahnuť, aj kvôli zreferencovaniu ŠZM, centrálneho nákupu prístrojov a iných parametrov  

Personálne náklady 

Personálne náklady – ako hlavná nákladová položka, boli tvorené na základe normatívov: 
predpokladaný počet zamestnancov na počet lôžok x očakávaná superhrubá mzda.  Hárok „Mzdy 
zdroj“ ilustruje základné predpoklady počtu pracovníkov na lôžko, ktoré vychádzajú zo súčasného 
stavu sUNM (current) a navrhnutého stavu (new nUNM), ktorý je platný pre nUNM kpl (to 
znamená pre variant kompletnej novej nemocnice)  a nNemocnice 2, ktorý je platný pre variant 
výstavby novej UNM bez detskej a Detskej nemocnice samostatne v priestoroch existujúcej UNM. 
Podklady pre „new nUNM“ boli vytvorené na základe návrhov odborníkov JLF UK, UNM a IZP 
MZ SR. 

Mzdové nároky boli použité z výkazov NCZI o mzdových nákladoch jednotlivých skupín 
zamestnancov a z aktuálnych údajov UNM a ich ročný nárast bol opravovaný na ročnej báze na 
základe nasledovných predpokladov; finálne sumy a nachádzajú v hárku „Personálne náklady 
2018 -  2056“. Kľúčové predpoklady na ročnej báze sú zachytené nasledovne:        

Tabuľka 63 Predikcia rastu mzdových nákladov 

Ročný nárast miezd v %         

    2018 - 2022 2022 - 2036 2037 - 2052 
nové nemocnice lekári 5,0% 4,3% 4,0% 
nové nemocnice lekárnici 4,0% 4,3% 4,0% 
nové nemocnice ošetrovatelia 5,0% 4,3% 4,0% 
nové nemocnice pôrodní asistenti 5,0% 4,3% 4,0% 
nové nemocnice laboranti 5,0% 4,3% 4,0% 
nové nemocnice technici 5,0% 3,0% 3,0% 
nové nemocnice asistenti 5,0% 3,0% 3,0% 
nové nemocnice ostatný  personál 3,5% 3,0% 3,0% 
nové nemocnice administratíva 3,5% 3,0% 3,0% 
nové nemocnice údržbári 3,5% 3,0% 3,0% 

Na základe vyššie uvedených zdrojových dát a predpokladov bol modelovaný vývoj príjmov 
a nákladov. 

V rámci všetkých analýz sme pracovali a porovnávali 4 varianty riešenia investície v rámci UNM: 

1. Existujúca UNM s minimálnymi potrebnými investičnými nákladmi na základnú 
rekonštrukciu: v modeli označovaná ako: „sNemocnica“ alt „OLD“ 

2. Nová komplexná nemocnica vrátane detskej nemocnice: v modeli označovaná ako: 
„nNemocnica kpl“ alt. NEW 1“ 
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3. Nová nemocnica v rozsahu bez detskej časti: v modeli označovaná ako: „nNemocnicabdet“ 
alt. NEW 2“ 

4. Nová detská nemocnica samostatne v priestoroch existujúcej UNM: v modeli označovaná 
ako: „detNemocnica“ alt. NEW 3“ 

Štruktúra nákladov:  

V rámci modelovania investičných nákladov bol vyššie uvedený postup stanovenia investičných 
nákladov na základe prepočtu potrebných kapacít plôch nemocnice. Pre potreby modelu sme 
modelovali pre všetky 4 varianty očakávané prevádzkové náklady v nasledovnej štruktúre: 

Tabuľka 64 Štruktúra nákladov (uvádzaná pre ako príklad pre variant nUNM kpl ) 

Ekonomické indikátory                 2017  2018  2019 

Náklady  85 971 324,00 95883379,00 115373519,00 

Lieky spolu              9 989 745,00                12 561 894,00                 14 091 735,00    

Krv spolu              1 779 541,00                  1 573 270,00                   1 440 912,00    

Diagnostika                 981 000,00                  1 036 000,00                   1 526 000,00    

ŠZM spolu            15 944 733,00                17 349 164,00                 18 101 299,00    

Mzdové náklady spolu            32 874 257,00                36 346 821,00                 58 652 276,00    

Odpisy              2 638 747,00                  3 454 165,00                   3 185 473,00    

Ostatné náklady spolu            25 383 048,00                24 598 065,00                 11 486 172,00    

Výnosy            82 068 073,00                94 921 878,00               115 391 026,00    

Tržby od poisťovní spolu            74 869 495,00                72 325 488,00                 83 070 274,00    

EBITDA              1 264 504,00                  1 690 732,00                   1 939 597,00    

Hospodársky výsledok pred zdanením -3903251,00 -                961 501,00                        17 507,00    

Štruktúra prínosov: Pre potreby modelu sme modelovali pre všetky 4 varianty očakávané 
príjmy/prínosy v nasledovnej štruktúre: 

Tabuľka 65 Štruktúra prínosov (uvádzaná pre ako príklad pre variant nUNM kpl ) 

Prínosy UH                                   68 278 398      
  AMB                                     3 530 986      
  SVLZ                                   18 270 230      
  OTH (ostatné)                                   15 475 501      

 SUMA                                 105 555 115      

Na základe vyššie uvedených dát sme vo finále porovnali  4 základné varianty z hľadiska 
ekonomickej efektívnosti investície: 

1. Variant 1: Základný variant s minimálnymi potrebnými investíciami do existujúcej UNM 
2. Variant 2: Základná rekonštrukcia s implementáciou opatrení podľa BCG analýzy 
3. Variant 3: Kompletné nová nemocnica vrátane detskej nemocnice 
4. Variant 4: Nová nemocnica dospelá bez detskej v kombinácii s reprofiláciou existujúcej na 

detskú nemocnicu s nasledovnými výsledkami: 
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Tabuľka 66 Prehľadné výstupy ekonomického modelu pre hlavné varianty _ Verzia UNM 

Ekonomický 
ukazovateľ 

Variant 1 Variant 2 Variant 3 nová Variant 4 TOTAL 

NPV 
-55 590 000 EUR -40 870 000 EUR 31 430 000 EUR -70 979 160 EUR 

IRR 
N/A -3,88% 0,30% -2,11% 

Anualizovaný CAPEX 
-595 833 EUR -4 430 000 EUR -16 520 000 EUR -14 597 032 EUR 

Anualizovaný OPEX 
220 080 000 EUR 213 320 000 EUR 186 170 000 EUR 179 951 201 EUR 

Poukazujeme tu tiež na to, že v starých priestoroch nie je možné adaptovať ani vytvárať zmeny, 
ktoré by viedli k výraznému zvýšeniu kvality. Pokiaľ by k tomu došlo, bolo by to v obmedzenej 
podobe, bez celkového vplyvu. 

Vyjadrenie Jonts von Iterson (konzultant Jonts Hospital Advice):  

„Súčasná nemocnica má viac pavilónov, a teda 1) dlhšie pešie vzdialenosti, 2) neefektívnu logistiku 
tovaru, 3) rozloženú diagnostiku a liečbu, čo znamená viac kapacít / miestností. Každá miestnosť 
musí byť vybavená zdravotníckym zariadením. 

Ak by sme to chceli presne odhadnúť museli by sme realizovať procesné mapovanie, merať čas 
presunu, náklady na logistiku tovaru, náklady na zdvojenie zariadení a personálu..... To sa nedá 
vyriešiť renováciou, iba v novej kompaktnej nemocnici.“ 

Ďalšie zdroje efektivity novej nemocnice 

• Nová energetická efektívna budova 
• Digitálna nemocnica 
• Nový procesný model riadenia nemocnice a zdravotnej starostlivosti 
• Redukcia počtu lôžok a zvýšenie obložnosti 
• Nastavenie spolupráce v rámci ďalších úrovní zdravotnej starostlivosti – medzisektorová 

spolupráca v sektore zdravotnej a sociálnej starostlivosti ako aj v sektore zdravotníctva a 
školstva 

• Optimalizácia využívania zdrojov – technických, materiálnych, personálnych 
• Reštrukturalizácia a optimalizácia siete nemocníc 
• Alokačná efektivita 
• Angažovanie pacientov do rozhodovania o starostlivosti 
• Redukcia polyfarmácie resp. optimalizácia farmakoterapie 
• Nové možnosti diagnostiky a liečby postavené na výskume a vývoji 
• Nové činnosti a aktivity 

Model financovania 

Model financovania využil údaje z ekonomického modelu a pre účely materiálu sme využili dve 
verzie finančných analýz. Prvá s názvom „Fiančný model“, sa pozrela na ekonomickú návratnosť 
poskytovania starostlivosti v UNM a zanalyzovala potenciálne dopady, ak by sa nezmenilo 
v súčasnej organizácií a.) nič; b.) ak by sa zrealizovali nevyhnutné opravy a c.)  aké by boli dopady, 
ak by sa uskutočnila výstavby novej nemocnice, celoplošná reprofilizácia a rekonštrukcie na detskú 
a aké by boli dopady spolu týchto dvoch zmien. 
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Druhá, s názvom hárku „Model finacovania“ brala v úvahu ekonomické rozdiely alternatívnych 
možností realizácie a financovania projektu iba výstavby novej univerzitnej nemocnice v Martine.  

Oba modely používajú rovnakú štruktúru stavby modelu, ktorý je založený na cash-flowovom 
princípe, s tým, že kapitálové výdavky sú rátané na podnet ministerstva financií bez DPH, ostatné 
výdavky sú rátané vrátane DPH. Základné premenné použité v modeli sú nasledovné:  

Tabuľka 67 Vstupy použité do ekonomického modelu 

Všetky varianty Diskontná sadzba 4% 4% je stabilná sadzba EK 

Variant 1/2 EUL of CAPEX 10 rokov Jedná sa o krátkodobé opravy, očakáva sa preto kratšia 
životnosť investície 

Variant 3 EUL of CAPEX 30 rokov Plnohodnotná rekonštrukcia a výstavba n UNsvM, čomu 
zodpovedá aj dlhšia životnosť projektu 

Variant 2 Podiel komerčných 

príjmov z ost. 

0,50% Nižší podiel, lebo súčasná UNM má limitované 

komerčné príležitosti Variant 3 Podiel komerčných 

príjmov z ost. 

1,00% Nová UNM ráta s plochou pre komerčné využitie 

Prehľad výstupov kľúčových ekonomických parametrov hodnotenia ekonomickej efektívnosti 
investície/posúdenie hodnoty za peniaze pre všetky posudzované varianty je uvedený v tabuľke: 

Tabuľka 68 Pôvodné variantné riešenia finacovania projektu 

Ekonomický ukazovateľ Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4  

NPV (ČSHOP) -55 590 000 EUR -40 870 000 EUR 31 430 000 EUR -70 979 160 EUR 
IRR N/A -3,88% 0,30% -2,11% 
Odhadované investičné náklady 650 000 / p.a. 112 000 000 307 000 000 298 636 160 

Riešený variant 
  

X 
 

Na základe vyššie uvedených výstupov realizovanej analýzy navrhujeme vláde SR schválenie 
variantu č. 3 t.j. Novej komplexnej nemocnice. 

Potvrdením kvality pripravovaného projektu bol deklarovaný záujem zo strany EIB financovať 
tento projekt po naštudovaní podkladov projektu v tejto fáze prípravy v rozsahu, ktorý hodnotil aj 
Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR s kladným výsledkom. 

Je nutné si uvedomiť, že UNM pôsobí v sektore, ktorý je dlhodobo deficitný a systematicky 
vytvárajúci straty. Dôležité z pohľadu efektívnosti pripravovanej investície je sledovať trendy 
vývoja, ktoré sú zo strednodobého hľadiska vysoko pozitívne vo všetkých kľúčových 
ukazovateľoch. Zároveň je jasné, že autori materiálu si uvedomujú, že výsledky deklarované 
v tabuľkách uvedených ďalej v rámci tejto časti, je započítané aj opakované oddlženie a iba 
zdôrazňujú, že sa jedná o oddlženie celého sektora, nielen UNM a predpokladáme, že po 
systémových zmenách, ktoré MZ SR pripravuje bude celý sektor nastavený z hľadiska financovania 
tak, že budú vykryté náklady a zároveň a bude poskytnutá primeraná marža, ktorá zabezpečí 
udržateľnosť systému poskytovania ústavnej ZS.  

Následné posúdenie variantov realizácie nUNM prebehlo aj v kooperácii s Európskou investičnou 
bankou, ktorá preverila aktuálne možnosti existujúcej Univerzitnej nemocnice Martin a vyhodnotila 
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všetky varianty výstavby novej univerzitnej nemocnice a rekonštrukcie existujúcej nemocnice na 
základe dát z modelu IZP, ktorý bol zástupcom EIB poskytnutý a plne sa stotožnila s výstupmi 
a závermi modelu t.j. aj s výberom odporúčaného variantu.  

Základnými vstupmi pre vyhodnotenie najvhodnejšieho variantu boli: 

• analýza existujúcich objektov UNM z hľadiska ich životnosti a technického stavu, zmapovanie 
všetkých objektov výmer a plôch aj s odhadom investície do ich rekonštrukcie, 

• analýza dopytu a ponuky po zdravotnej starostlivosti, 
• konzultácie s odborníkmi v oblasti poskytovania neodkladnej a ústavnej starostlivosti, najmä 

v zmysle akútnej starostlivosti na ktorú má byť nová UNM prioritne zameraná, 
• analýza možností rekonštrukcie a reprofilácie UNM,  
• požiadavky vedúcich pracovníkov kliník a ústavov UNM, 
• požiadavky Jesseniovej lekárskej fakulty na zabezpečenie adekvátnych podmienok pre 

vzdelávanie a výskum/vývoj. 

Výber finálneho predkladané riešenia na schválenie vládou SR prebehlo v nasledovných 
krokoch: 

Krok 1: Posúdenie potreby a možnosti modifikácie UNM  

Prvý krok analýzy sa pozrel na ekonomickú návratnosť poskytovania starostlivosti v UNM a 
analyzoval potenciálne dopady, ak by sa realizovalo v súčasnej organizácii UNM nasledovné kroky: 

• Variant 1: Status quo  - iba základná údržby a základné investície 
• Variant 2: Rozsiahla rekonštrukcia celého areálu 
• Variant 3: Nová komplexná nemocnica 
• Variant 4: Nová nemocnica pre dospelých a rekonštrukcia priestorov pre detskú nemocnicu v 

existujúcom areáli 

Krok 2 : Analýza možností výstavby/reprofilácie UNM  

Táto fáza posúdenia brala do úvahy súčasný profil poskytovania zdravotnej starostlivosti v UNM, 
demografický vývoj na obdobie 2018 – 2056 a vývoj dopytu po zdravotnej starostlivosti. Riešili 
sme dve základné alternatívy investičného riešenia: 

1. Vybudovať novú nemocnicu pre dospelých a samostatnú detskú nemocnicu: na základe 
najlepších prípadov scentralizovať poskytovanie podobných špecializácií do dvoch 
samostatných nemocníc, samozrejme aj s optimálnym pokrytím ambulantnej starostlivosti. 
Cieľom tohto kroku bolo optimalizovať štruktúru poskytovania starostlivosti s cieľom dosiahnuť 
čo najvyššiu efektivitu jednotlivých prevádzok, v súlade s očakávaným vývojom dopytu po 
starostlivosti. 

2. Vybudovať komplexnú novú nemocnicu s uplatnením vyššie uvedeného. 

Kľúčová úloha bola rozhodnúť, ktorý z uvedených dvoch variantov bude lepší pre pacienta a kvalitu 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Na tento účel zriadili UNM a JLF UK pracovnú skupinu, 
ktorej rozhodnutie nakoniec potvrdila aj ekonomická analýza t.j. priklonila sa na stranu výstavby 
novej komplexnej nemocnice.  
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Univerzitné nemocnice nepatria do kategórie regionálnych nemocníc a mali by predstavovať to 
najlepšie v oblasti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Univerzitné nemocnice majú 
viacnásobnú zodpovednosť: 

- majú byť lídrami v poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti – nielen 
najmodernejšia a najrýchlejšia diagnostika ale aj kvalitný manažment poskytovaných 
procesov  - to je v súčasných podmienkach absolútne nemožné  - štrukturálne a funkčné 
usporiadanie nemocnice je nezmeniteľné! Okrem toho ani pro najlepších schopnostiach 
nezlepšíme parciálnymi rekonštrukciami procesy – to nie je strategické plánovanie. Pavilónové 
typy nemocníc sú pre modernú medicínu nepoužiteľné ! Aj keby sme dobudovali urgentné 
príjmy, SVALZY, rádiológiu, centrálne operačné sály – boli by to všetko prílepky k budovám 
po životnosti bez zlepšenie logistiky, tokov pacientov a personálu, celkovo starostlivosti ako 
takej. 

- majú byť lídrami v inováciách a zlepšovať diagnostiku a liečbu – UNM v spolupráci s JLF 
zaviedla viacero inovatívnych postupov, a má viacero Centier excelentnosti či referenčných 
centier pre pacientov z celého Slovenska. To že získala status týchto pracovísk je podmienené 
prítomnosťou ľudí s vynikajúcimi odbornými vedomosťami a skúsenosťami. Takéto pracoviská 
by mali mať nielen personálnu, ale aj materiálno-technickú a infraštruktúrnu podporu. 
Nemocnica stráca konkurencieschopnosť lebo jej aktuálne kapacitné možnosti 
neumožňujú investovať do tejto oblasti. A opäť – rekonštrukcia 100 ročnej budovy to 
nevyrieši. Tu je potrebné si uvedomiť že existujúce priestory nijako nemôžu vyhovovať lebo ak 
by to malo byť podľa aktuálnych trendov (podotýkam že nemocnice sa nemôžu plánovať na 
súčasnosť ale s víziou 15 rokov dopredu) tak by sme museli existujúce priestory asanovať 
a postaviť nové. 

- majú byť lídrami vo vzdelávaní  a príprave ďalšej generácie lekárov, zubných lekárov 
a nelekárskych profesionálov. Neustále rezonuje téma že nám absolventi a študenti odchádzajú 
do zahraničia. Na prvom mieste však nie je finančná motivácia – na prvom mieste sú 
podmienky – pre výučbu, pre tréning, špecializáciu, prácu. Nie je možné zvýšiť počet 
študentov bez toho aby sa zmodernizovali aj podmienky. Stačí sa pozrieť k susedom do Brna – 
náklady na výstavbu simulačného centra sa pohybujú niekde na úrovni 900 mil CZK. Okrem 
toho UNM je školiacim – špecializačným pracoviskom pre atestačné programy a rezidentov, 
ktorí by mali vidieť v univerzitnej nemocnici to najlepšie a naučiť sa čo najviac nových možností. 

Vyjadrenie Jonts von Iterson (konzultant Jonts Hospital Advice):  

„Náklady na rekonštrukciu predstavujú najmenej 75% novej výstavby, ak renovujete aj fasádu. 
Za normálnych okolností to nezohľadňuje náklady na stratu príjmu počas rekonštrukcie a ďalšie 
finančné riziká, pretože staré budovy môžu mať neočakávané prekvapenia, ktoré stoja viac 
peňazí.  

Stará nemocnica má:  

• neefektívnu štruktúru (vzdialenosť medzi stĺpmi alebo nosnými múrmi), čo znamená väčšie 
miestnosti a zlé polohy miestností, neumožňuje modularitu a flexibilitu zariadenia 

• konštrukčné nedostatky neumožňujúce, aby sa tam pri rekonštrukcii zmestili všetky potrebné 
technické zariadenia a zdravotnícke vybavenie (toto nie je „go“),  

• žiadnu alebo minimálnu izoláciu na fasáde (musí byť stanovená),  
• nedostatočnú flexibilitu v konštrukcii na vytvorenie ďalších otvorov pre výťahy / schody alebo 

technické šachty alebo dokonca na čistenie kanalizácie (na izbu) atď. 
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Odhad zníženia odvrátiteľných úmrtí vďaka novej budove. (v porovnaní s rekonštrukciou) 

Rozhodujúci vplyv (70%) na zdravie a odvrátiteľnú úmrtnosť majú podľa výskumných štúdií tieto 
dve skupiny faktorov:  

- sociálno-ekonomická situácia jednotlivcov – najmä vzdelanie, zamestnanie a príjem, sociálne 
začlenenie alebo izolácia, deti v ohrození či násilná kriminalita, 

- vzorce zdravotného správania - fajčenie, stravovacie návyky, cvičenie/pohybová aktivita, 
užívanie alkoholu, sexuálne správanie či šoférovanie.  

Podstatne menšou mierou  (30%) zdravie a odvrátiteľnú úmrtnosť ovplyvňujú: 

- genetické predispozície,  
- environmentálne faktory  
- dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti 

Slovenská miera odvrátiteľnej úmrtnosti, ktorá je 168 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov, je viac ako 
dvojnásobok priemeru krajín EÚ15 s priemerom 76 úmrtí. Je taktiež vyššia aj ako priemer krajín 
V3, a to 145 úmrtí. Vyplýva to zo záverečnej správy druhej revízie výdavkov na zdravotníctvo, na 
ktorej spolupracovali ministerstvá financií a zdravotníctva. 

Chýba nám prevencia, včasná diagnostika a rýchla liečba! Odhad odvrátiteľných úmrtí v novej 
nemocnici – pri zabezpečení nových technológií a samozrejme nastavenia nových procesov 
v diagnostike a liečbe bude predstavovať významný krok v dostupnosti a kvalite zdravotnej 
starostlivosti. V existujúcej nemocnici nie je možné zrealizovať také procesy a inštalovať také 
technológie aby sme toto mohli dosiahnuť!  

Krok 3: Analýza pozemkov  

Tretia časť analýzy brala do úvahy priestorové možnosti realizácie zámeru nUNM. V tejto súvislosti 
boli analyzované dve lokality na základe ich lokality, dostupnosti, dopravného napojenia, stavebno-
konštrukčného posúdenia a ďalších faktorov ako napr. potenciálny ďalší rozvoj a rozmach, rozvoj 
mesta a pod.. Anylýza lokalít je uvedená v texte štúdie. 

Krok 4: Analýza formy realizácie resp. spôsobu financovania  

Posledný krok analýzy bral do úvahy ekonomické rozdiely variantných možností realizácie a 
financovania investičného projektu.  Na základe výsledkov posúdenia variantov dospelo MZ SR k 
záveru, že najvýhodnejším riešením z hľadiska poskytovania ZS, prevádzky a ekonomických 
ukazovateľov bude výstavba novej komplexnej univerzitnej nemocnice vrátane detskej časti v rámci 
jedného komplexného projektu.   
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Obrázok 30 Schéma posúdenia variantov 

Finálnym krokom bolo posúdenie dostupných možností financovania realizácie vybraného variantu 
výstavby novej komplexnej nemocnice: 

• Variant 1: Financovanie štátom z vlastných zdrojov (napr. plán obnovy/štátny rozpočet a 
pod) 

• Variant 2: Kombinácia vlastných zdrojov a úverového financovania štátom 
• Variant 3: PPP projekt 

Analýza finančných dopadov realizácie projektu nUNM zohľadnila tieto predpoklady. Kľúčové 
premenné s ktorými ekonomický a finančný model pracujú sú nasledovné:  

Tabuľka 69 Vybrané finančné ukazovatele pre jednotlivé varianty financovania a prevádzky projektu (zdroj ekonomický a finančný 
model 2019) 

Variant financovania Ekonomický parameter Hodnota 

Všetky varianty Diskontná sadzba 4,00% 

Všetky varianty Podiel komerčných príjmov z ost. 1,00% 

Všetky varianty Capex         307 000 000 €  

Variant 1 a 2: štát % predraženie CaPex 3,00% 

Variant 1 a 2: štát operatívna efektivita 1,00% 

Variant 2: štát s dlhovým financovaním Dlhová služba EIB-SIH/MF SR 1,15% 

Variant 2: štát s dlhovým financovaním Gearing ratio kapitálky 60% 

Variant 2: štát s dlhovým financovaním Gearing ratio dlh EIB 40% 

Variant 2: štát s dlhovým financovaním Dĺžka splácania 25 

Variant 2: štát s dlhovým financovaním Odloženie splácania v čase (roky); 0 = hneď 3 

Variant 3: PPP % predraženie CaPex 1,00% 

Variant 3: PPP operatívna efektivita 0,95 
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Variant 3: PPP Požadovaná návratnosť súkromného partnera 15% 

Variant 3: PPP Gearing ratio: kapitál 0,4 

Variant 3: PPP Gearing ratio: dlh 0,6 

Variant 3: PPP Dlhová služba 2,00% 

Variant 3: PPP Ročná dividenda                  15 885 966 € 

Poznámka     

Variant 1 Financovanie štátom z vlastných zdrojov (napr. plán obnovy/štátny rozpočet a pod) 

Variant 2 Kombinácia vlastných zdrojov a úverového financovania štátom 

Variant 3 PPP projekt 

Výstupy modelu financovania, ktorý indikuje efektívnosť jednotlivých dostupných modelov 
financovania sú v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka 70 Finančné ukazovatele posudzovaných variantov (analyzovaný CaPex /OpEx je 30 ročný CaPex a OpEx prepočítaný na 
bázu jedného roku) 

Ekonomický ukazovateľ Variant 1 Variant 2 Variant 3 

NPV 19 810 000 EUR -56 090 000 EUR -245 930 000 EUR 
IRR -0,27% -2,18% -6,07% 
Anualizovaný CAPEX 18 560 000 EUR 6 020 000 EUR 7 840 000 EUR 
Anualizovaný OPEX 203 090 000 EUR 1 790 000 EUR 7 960 000 EUR 
Riešený variant X     

Pozitívna EBIDTA a NPV vo Variante 2 bola dosiahnutá oproti súčasnému stavu primárne 
zlepšením efektivity, ktorá je spojená s renováciou, reprofiláciou a výstavbou novej nemocnice, čiže 
ráta s tým, že sa výrazne zlepšia dva parametre, ktoré definujú efektívnosť ústavnej starostlivosti, 
t.j. ALOS a obložnosť. Zároveň počítame dodatočný nárast na strane dopytu spôsobený efektom 
novej špičkovej nemocnice na jednej strane a zároveň vytvorením kapacít, ktoré budú mať potenciál 
stiahnuť časť dopytu momentálne riešeného externými službami hlavne v oblasti SVALZ-ov, ale aj 
ambulantnej starostlivosti.  

Zároveň bude možné uspokojiť aj tzv. odmietaný dopyt, ktorý vzniká v terajších podmienkach vo 
viacerých špecializáciách a odbornostiach z dôvodu nedostatočných kapacít. 

Očakávame, že od roku 2026 t.j. od momentu spustenia do prevádzky sa budú tieto parametre 
prirodzenými krokmi zlepšovať̌ na úroveň̌ OECD priemeru, ale aj za pomoci dodatočných 
komplementárnych a synergických efektov vyvolaných výstavbou novej nemocnice je možné tieto 
pozitívne výsledky modelované v tejto analýze dosiahnuť aj skôr. Zlepšenie využitia lôžok a ich 
obrátkovosti vedie k znižovaniu nadbytočných počtov lôžok, ktoré preto v čase postupne klesajú a s 
príchodom novej, efektívnejšej nemocnice sa ich počet bude dodatočne optimalizovať. Nižšie počty 
lôžok sú priamo späté s potrebou personálnych kapacít. Musíme však poznamenať, že tento proces 
je postupný v čase a prirodzený, čiže sa nejedná o nútené zníženie stavu, ale o postupnú 
optimalizáciu súvisiacu s výstavbou novej nemocnice a úplne novým modelom fungovania 
podporeného špičkovým informačným systémom.  

Najväčšou výhodou realizácie projektu štátom je efektivita financovania, kontrola nad projektom a 
vlastníctvo celej infraštruktúry. Existuje však evidencia, že realizácia projektov štátom vedie k 
prekročeniam rozpočtu na kapitálové výdavky, ako aj k nižšej prevádzkovej efektivite.  

Realizácia formou PPP vykazuje vysokú negatívnu čistú súčasnú hodnotu a so zreteľom nákladov 
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na financovanie a rizika je nepoužiteľná na realizáciu projektu. Na základe nedostatku skúseností a 
poznatkov o kapitálovej a operatívnej neefektívnosti môžeme očakávať̌ horšiu efektivitu výstavby 
aj prevádzky, ak by projekt realizoval štát formou separátnych subdodávok. Táto efektivita nie je 
vyvážená ani prínosmi financovania projektu formou štátneho grantu. Pri súčasných možnostiach 
financovania štátom zo zdrojov EÚ, či už sa jedná o štrukturálne fondy, Plán obnovy a odolnosti, 
REACT EU a pod. vychádza z hľadiska realizovateľnosti možnosť financovať realizáciu týmito 
zdrojmi za logické riešenie bez ohľadu na ukazovatele efektívnosti financovania.  

Postavenie modelu na finančnej návratnosti vychádza z predchádzajúcich modelov IZP – k projektu 
novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave a rekonštrukcii nemocnice v Banskej Bystrici. Finančnú 
návratnosť modelu bolo nutné preukázať aj z dôvodu potenciálneho pokrytia projektu úverovým 
financovaní z Európskej investičnej banky a Slovenského investičného holdingu. Pre nás je 
samozrejme lepšie preukázať potrebu novej nemocnice na spoločenskom prínose, ktorý je 
podľa nás nespochybniteľný a to pre všetky cieľové skupiny! 

Na kvantifikáciu a hodnotenie spoločenského prínosu v súčasnosti neexistuje akceptovateľná 
metodika (doma ani v zahraničí) – preto sme tieto typy prínosov nedokázali v súčasnosti objektívne  
kvantifikovať. Môžeme však do budúcnosti, samozrejme v spolupráci s MZ SR A UHP stanoviť 
alebo vyfiltrovať niektoré z ukazovateľov. Veľmi oceňujeme, že aj ľudia, ktorí hodnotia tento 
materiál si uvedomujú aj tento aspekt a tieto prínosy eviduje a pripúšťa, že v konečnom 
dôsledku môžu mať vplyv na konečné rozhodnutie o realizácii/nerealizácii investície 

Sumarizácia investičných nákladov. 

Projekt Novej univerzitnej nemocnice prešiel komplexnou analýzou dopytu po zdravotnej 
starostlivosti, ktorý bol následne prepočítaný na potrebné priestorové, prístrojové aj ľudské kapacity 
novej nemocnice.  

Na základe vypočítaných potrebných kapacít a výpočtu budúcich investičných a prevádzkových 
nákladov a očakávaných prínosov boli vypočítané ekonomické kritéria projektu na základe ktorých 
je možné konštatovať, že ekonomické parametre projektu spĺňajú požiadavky na ekonomickú 
efektívnosť investície a hospodárnosť a účelnosť plánovaného vynaloženia verejných zdrojov na 
túto investíciu.  

Zároveň bola realizovaná riziková analýza, ktorá identifikovala potenciálne riziká investície a boli 
navrhnuté opatrenia na elimináciu potenciálnych rizík. Taktiež boli identifikované príležitosti 
projektu, ktoré neboli v ekonomickej analýze zohľadnené a môžu potenciálne zvýšiť rentabilitu 
projektu. 
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Obrázok 31 Krycí list rozpočtu stavby  

Na záver je možné konštatovať, že projekt Novej univerzitnej nemocnice v Martine po realizácii 
bude mať tieto parametre: 

Investičné náklady stavby: 254 441 296 EUR s DPH   
Medicínske vybavenie: 97 000 000 EUR s DPH 
Podlahová plocha: cca 126 803 m2 
Počet lôžok: 660 
Počet ambulancií: 180  
Pozemok: cca 50 000 m2 
Počet parkovacích miest: cca 1225 
Počet zamestnancov: min. 2 200 

Názov stavby
Miesto

Objednávateľ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine IČO
Sídlo DIČ

Č. Hl.
stavebná časť technolog. časť celkom

1 I ---------- 0 0 0

2 II ---------- 14 815 000 14 815 000 14 815 000 14 815 000

3 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

4 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

5 III 197 219 414 ---------- 197 219 414 197 219 414 197 219 414

6 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

7 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

8 IV 0 ---------- 0 0 0

9 V ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

10 VI 0 ---------- 0 0 0

11 VII ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

12 VIII ---------- ---------- 0 0 0

13 IX ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

14 X ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

15 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

16 XI 0 0 0

17 197 219 414 € 14 815 000 € 212 034 414 € 212 034 414 € 212 034 414 €
18 42 406 883 €
19

Rosoft, s.r.o. Projektant: Objednávateľ:

IČ DPH: 2022995953 IČO: IčDPH: IČO: IčDPH:

Sídlo: Sídlo:

Rezerva môže ale nemusí byť použitá, predstavuje rozptyl, bude upresnená v ďaľších stupňoch PD a výberom dodávateľa či budúceho majiteľa s 
jeho požiadavkami.

Náklady z 
investičných 
prostriedkov

Súhrnný orientačný prepočet stavby z DUR                                                           

montáž a dopl. náklady

Celkové náklady

Projektové a prieskumné práce

Prevádzkové súbory

z toho dodávky

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v €

Kompletačná činnosť

Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Nemocnica budúcnosti Martin

Veľká hora, 036 01, Martin

Stavebné objekty

Náklady investičnej výstavby

Ostatné náklady

    Náklady na

z toho základné náklady

Stroje, zariadenie, inventár

Umelecké diela

Vedľajšie náklady 

Ostatné investície

Nehmotný investiční majetok

HZS a dopl. náklady

Malá Hora 4A, 036 01 MartinKozmonautov 4 , 977 01 Brezno
Dňa: 

22.10.2020
Prokopa Veľkého 20, 811 04 

Bratislava

Sídlo:

Univerzita Komenského v Bratislave, 
Jesseniova lekárska fakulta v Martine

254 441 296 €

IČO:45404950

Cena celkom s DPH [EUR]
Spracoval: Pantograph s.r.o.,

Nepredvídané náklady

DPH 20%

Prevádzkové náklady

Celkové náklady EUR
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Nemocnica bude mať výkon na úrovni cca 35 000 ukončených hospitalizácií ročne,  cca 30 000 
operácií ročne, vybaví cca 450 000 ambulantných pacientov a vykoná milióny laboratórnych 
a diagnostických vyšetrení pre pacientov. 

Znižovanie plánovaných investičných výdavkov nie je podľa nášho názoru optimálne. Pôjde v 
prvom rade o novú univerzitnú nemocnicu, ktorá má mať vytvorené podmienky aj pre vzdelávanie 
aj pre výskum a vývoj čo vyžaduje nielen nové prostredie, ale naozaj najmodernejšiu infraštruktúru.  

Kalkulácia nákladov na prístrojové vybavenie bola realizovaná na základe kvalifikovaného odhadu, 
cien v súčasnosti nakupovanej medicínskej techniky v existujúcej UNM a z cien, ktoré malo 
k dispozícii MZ SR, IZP. Je však nevyhnutné poznamenať že ceny pri zariadeniach sú 
spriemerované a ich detailný odhad bude známy až po zrealizovaní dôkladného prieskumu trhu 
v reálnom čase pred spustením verejných obstarávaní na tieto komodity.  

Tabuľka 71 Predpokladané medicínske technológie a vybavenie 

Typ medicínskej 
technológie/zariadenia 

Počet 
jednotiek 

Jednotková cena v EUR 
bez DPH 

Celková cena v EUR 
bez DPH 

Celková cena v EUR s 
DPH 

Diagnostika/liečba         
Magnetická rezonancia 2 2 200 000 € 4 400 000 € 5 280 000 € 
Lineárny urýchľovač s 
magnetickou rezonanciou 

1 4 500 000 € 4 500 000 € 5 400 000 € 

Lineárny urýchľovač 2 3 200 000 € 6 400 000 € 7 680 000 € 
Angiografia 2x2 rovinové 2 1 300 000 € 2 600 000 € 3 120 000 € 
Angiografia 1 rovinové 4 650 000 € 2 600 000 € 3 120 000 € 
Magnetická rezonancia  7T 1 3 400 000 € 3 400 000 € 4 080 000 € 
Počítačová tomografia 3 120 000 € 360 000 € 432 000 € 
Komplexné vybavenie 
laboratórií 

1 3 000 000 € 3 000 000 € 3 600 000 € 

SPECT/CT 2 1 350 000 € 2 700 000 € 3 240 000 € 
PET/MR 1 3 000 000 € 3 000 000 € 3 600 000 € 
PET/CT 1 1 700 000 € 1 700 000 € 2 040 000 € 
Mammografia 3 170 000 € 510 000 € 612 000 € 
RTG 4 100 000 € 400 000 € 480 000 € 
Echokardiografia 4 90 000 € 360 000 € 432 000 € 
EEG, EMG, QEEG Funkčná 
neurodiagnostika 

5 90 000 € 450 000 € 540 000 € 

Brachyterapia 1 20 000 € 20 000 € 24 000 € 
Ultrasonograia 4 75 000 € 300 000 € 360 000 € 
Mobilné RTG 1 75 000 € 75 000 € 90 000 € 
Denzitometria 1 74 000 € 74 000 € 88 800 € 
Centrálna PACS popisovňa 20 7 500 € 150 000 € 180 000 € 
Fyzioterapia 10 60 000 € 600 000 € 720 000 € 
          
B) Urgentná starostlivosť         
Traumacentrum/Resuscitačná 
jednotka 

2 150 000 € 300 000 € 360 000 € 

Ambulancie urgentu 16 19 000 € 304 000 € 364 800 € 
Expektačno-observačné 
lôžka 

12 6 900 € 82 800 € 99 360 € 

          
C) Operačné sály         
Centrálne operačné 
sály/Central operating 
theatres 

18 1 000 000 € 18 000 000 € 21 600 000 € 
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Jednodňová chirurgia - 
operačné sály 

10 200 000 € 2 000 000 € 2 400 000 € 

Endoskopické sály 10 300 000 € 3 000 000 € 3 600 000 € 
Sekčný sál  1 200 000 € 200 000 € 240 000 € 
Holding/recovery -
jednodňová starostlivosť 

30 3 500 € 105 000 € 126 000 € 

Holding/Recovery - centrálne 
opračné sály 

36 3 500 € 126 000 € 151 200 € 

          
D) Inpatient beds         
JIS 58 90 000 € 5 220 000 € 6 264 000 € 
NICU 40 80 000 € 3 200 000 € 3 840 000 € 
PICU 22 70 000 € 1 540 000 € 1 848 000 € 
Pôrodné izby 6 45 000 € 270 000 € 324 000 € 
Pediatrické oddelenie 93 3 900 € 362 700 € 435 240 € 
Oddelenie - Žena-Matka-
Dieťa 

20 9 800 € 196 000 € 235 200 € 

Interné oddelenie lôžka 193 5 500 € 1 061 500 € 1 273 800 € 
Chirurgické oddelenie lôžka 180 5 500 € 990 000 € 1 188 000 € 
Infekčné oddelenie 10 detí 9 
dospelí 

19 6 900 € 131 100 € 157 320 € 

Oddelenie nukleárnej 
medicíny - lôžkové oddelenie 

6 40 000 € 240 000 € 288 000 € 

Psychiatrické oddelenie 20 
dospelých, 20 deti 

40 9 900 € 396 000 € 475 200 € 

Transplantačná chirurgia 13 7 500 € 97 500 € 117 000 € 
Polysomnografia - lôžková 
izba 

18 4 400 € 79 200 € 95 040 € 

          
E) Ambulantná časť         
ambulancie všeobecné 95 6 000 € 570 000 € 684 000 € 
ambulancie Funkčná 
diagnostika  

10 31 000 € 310 000 € 372 000 € 

          
D) Špecializovaná 
starostlivosť 

        

Dialýza 11 27 000 € 297 000 € 356 400 € 
Chemoterapia, Imunoterapia 
a biologická liečba 

36 4 350 € 156 600 € 187 920 € 

Telocvične 3 20 000 € 60 000 € 72 000 € 
Elektroliečba 1 49 000 € 49 000 € 58 800 € 
Vodoliečba 1 60 000 € 60 000 € 72 000 € 
          
D) Zubné lekárstvo         
ambulancie zubné 20 18 000 € 360 000 € 432 000 € 
chirurgia/ zákrokové 
miestnosti zubné 

14 45 000 € 630 000 € 756 000 € 

Zubný RTG 2 31 000 € 62 000 € 74 400 € 
          
E) Ostatné súčasti         
Nemocničná lekáreň 1 420 000 € 420 000 € 504 000 € 
Oddelenie centrálnej 
sterilizácie 

1 1 000 000 € 1 000 000 € 1 200 000 € 

RIA laboratórium 1 390 000 € 390 000 € 468 000 € 
Dezinfekcia postelí 1 280 000 € 280 000 € 336 000 € 
Verejná lekáreň 1 24 900 € 24 900 € 29 880 € 
          
F) Vzdelávanie         
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Endoskopické centrum - 
simulačné 

1 275 000 € 275 000 € 330 000 € 

Výučbové ambulancie zubné 20 10 900 € 218 000 € 261 600 € 
Operačná sála -simulačná 1 99 000 € 99 000 € 118 800 € 
Miestnosť pre virtuálnu 
realitu 

2 23 000 € 46 000 € 55 200 € 

Miestnosti na nácvik 
základných zručností 

4 6 990 € 27 960 € 33 552 € 

          
SPOLU :     80 836 260 € 97 003 512 € 

Uvažovať o presťahovaní súčasnej techniky UNM do novej nemocnice je smiešne. V čase spustenia 
prevádzky novej nemocnice bude súčasná technika UNM (možno s výnimkou nového lineárneho 
urýchľovača) patriť na smetisko medicínskych dejín. „Želané“ technológie už dnes predstavujú 
štandard vo vyspelých krajinách v koncových univerzitných nemocniciach. Diskusie o ich prínose 
pre diagnostiku a sa pakujú, avšak výsledok je rovnaký  – jednoznačne  diagnostiku spravia 
rýchlejšou, presnejšou, bezpečnejšou a pre pacienta komfortnejšou. Rovnako sú nové technológie  
zárukou kvalitnejšej, efektívnejšej a bezpečnej liečby. Po konzultácii s našimi holandskými 
partnermi si dovoľujem uviesť že počas ich praxe nestavali nemocnicu do ktorej by sa presúvala 
existujúca technika! Takže želaný upgrade technológií, ak to tak máme nazvať, je min 95% (okrem 
už vyššie uvedených ťažkých technológií). 

V každom prípade platí že rýchla a včasná diagnostika akéhokoľvek ochorenia znižuje náklady na 
liečbu a následnú starostlivosť. To je dokázateľné pri akomkoľvek ochorení.   

Ak chceme naplno využiť potenciál modernej medicíny tak musíme mať kvalitnú a účinnú 
diagnostiku – laboratórnu aj zobrazovaciu.  Ako príklad uvádzame magnetickú rezonanciu s 
intenzitou poľa sedem Tesla  - pomaly, ale iste vstupuje do klinickej praxe. Vďaka veľmi vysokému 
priestorovému a spektrálnemu rozlíšeniu umožňuje MR 7T podrobné anatomické zobrazenie ale 
môže veľmi presne ukázať metabolické procesy v mozgu. Najdôležitejšou aplikáciou je diagnostika 
neurologických ochorení  ako je epilepsia alebo roztrúsená skleróza. Vďaka kombinácii lepších 
pomerov signálu a šumu, silnejšieho kontrastu tkaniva a vyššieho priestorového rozlíšenia je možné 
rozpoznať zmeny, ktoré sú pri  3-Tesla (3-T) nerozpoznateľné. Napr. u epilepsie a lebo roztrúsenej 
sklerózy je možné identifikovať zmeny (ako napr. ložisková fokálna epilepsia alebo fokálna 
kortikálna dysplázia, vizualizácia plakov v šedej mozgovej hmote etc.), ktoré indikujú skoré štádiá 
ochorenia. Tieto zmeny je možné sledovať tiež po liečbe a vidieť či je liečba účinná alebo nie.  Viac 
štrukturálnych detailov ponúka aj PET/MR, ktorá by bola významným prínosom v oblasti 
diagnostiky diseminovaných foriem nádorových ochorení.  

Tu sa skôr pýta otázka že kde sa chce Slovensko v zdravotnej starostlivosti dostať ? 

Výstavba novej nemocnice v Martine prinesie aj tzv. nekvantifikovateľné benefity, za ktoré 
považujeme: 

- zlepšenie trhových možností a zvýšenie konkurencieschopnosti nemocnice, 
- efektívne fungovanie a transparentné hospodárenie nemocnice, 
- zvýšenie kvality poskytovaných služieb, 
- zníženie požiadaviek na zaťaženie štátneho rozpočtu 
- dostupnejšie zdravotné služby pre obyvateľov regiónu i nadregionálne, 
- lepší manažment pacientov s akútnymi i chronickými ochoreniami,  
- vyššia spokojnosť pacientov  a ich rodín s kvalitou poskytovaných služieb, 
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- zlepšenie compliance pacientov, zlepšenie integrácie pacientov do procesov starostlivosti o svoje 
zdravie, 

- zlepšenie kvality života,  
- procesy postavené na prepojení primárnej, sekundárnej a následnej starostlivosti, zlepšenie 

komunitnej starostlivosti 
- skrátená doba čakania na vyšetrenie, ošetrenie, výsledky, interdisciplinárne konzultácie a 

integrovaná interdisciplinárna starostlivosť „pod jednou strechou“, 
- redukcia klinických pochybení, 
- zvýšenie produktivity obyvateľstva – rýchlejšia diagnostika a včasná intervencia – skorší návrat 

do práce, 
- zlepšenie podmienok pre vzdelávanie – dôležité aj z dôvodu potreby vzdelávania väčšieho počtu 

lekárov nielen v pregraduálnom ale aj v postgraduálnom vzdelávaní, 
- zlepšenie podmienok pre výskum, vývoj a inovácie, 
- zvýšenie bezpečnosti zamestnancov a pacientov, redukcia stresu zamestnancov, zlepšenie 

podmienok pre zamestnancov, nastavenie kultúry nemocnice a etického rámca nemocnice 
- zlepšenie motivácie pri nábore zamestnancov, 
- novo nastavené procesy – je naplánovaný úplne nový koncept ktorý vyžaduje aktívny prístup 

zamestnancov – nebudeme implementovať procesné postupy z 80-tych rokov 
- rovnosť príležitostí, 
- smart riešenia – lepší manažment personálu, toku pacientov, zmeny v klinickej praxi, 
- menej environmentálnych dopadov – zelené riešenia, 
- vedenie postavené na lean princípoch. 

Ďalšie nekvantifikovateľné benefity sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka 72 Nekvantifikovateľné benefity novej nemocnice 

Spoločenské vplyvy Relevantný 
vplyv? 

Zhrnutie hlavných vplyvov 

Ekonomické a 
vzdelanostné 

Úspora času ÁNO Efektívnosť nemocníc sa nemeria len na základe ekonomických a 
finančných ukazovateľov ale aj na základe efektívnosti poskytovania 
liečebno-preventívnej starostlivosti, pričom jedným z dôležitých 
ukazovateľov je aj čas na jej kvalitné zabezpečenie - t.j. možnosť 
koľko času bude lekár a sestra venovť pacientovi.  

Preto bude nová, technologicky premyslená budova postavená na 
smart riešeniach, ktoré umožnia efektívnejšie využívanie času 
zdravotníckym personálom. 

V tomto kontexte bol spracovaný tzv. “digitálny blueaprint” 
nemocnice, ktorý dôkladne zmapoval všetky procesy prebiehajúce v 
nemocni z pohľadu pacienta i z pohľadu poskytovateľa a rôznych 
zdravotníckych profesionálov.  

Nová komplexná budova nemocnice umožňuje: 
- skrátenie času diagnostiky (všetky SVALZ na jednom mieste, 

odpadá nutnosť trasportu vzoriek medzi oddeleniami, centrálna 
odberová jednotka šetrí čas práce sestier, perioperačná, JIS a 
urgentná SVALz jednotka umožňuje rýchlu diagnostiku 
základných parametrov na mieste bez nutnosti transportu vzoriek, 
prepojenie SVALZ s ambulantnou časťou kde je situovaná 
odberová miestnosť redukuje čas sestier pracujúcich v 
ambulanciách, 
 

- skrátenie času na prepravu pacienta na rádiodiagnostické 
vyšetrenie, redukcia prevozu externým prostredím, priame 
prepojenie rádiodiagnostiky na urgentný príjem, 
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-  IT riešenia - nemocnica uvažuje so smart riešeniami vrátane IoT 
senzorov, novým informačným systémom, redukciou papierových 
záznamov a využívaním umelej inteligencie v spracovávaní 
textových dokumentov, 

- celková úspora času pacienta - možnosť naplánovať pacientovi 
komplexné vyšetrenia v rámci ambulantnej a diagnostickej časti v 
rámci jedného dňa - bez nutností separátneho objednávania a 
čakacích dôb (dôležité najmä pri závažných ochoreniach), 

- vytváranie špecializovaných sesterských pracovísk a vhodné 
umiestnenie stanovísk sestier v rámci oddelení umožňuje 
efektívnejšie využívanie času lekárov i sestier, obzvlášť v prípade 
rizika nedostatku personálu, 

- centrálne plánovanie - jednodňová chirurgia, centrálne operačné 
sály, endoskopické centrum - na porovnanie - ak sú sály 
dislokované v xx pavilónoch a každý musí pracovať samostatne, 
ich spojením sa výrazne zvýši obrátkovosť sálu a výkonnosť v 
rámci počtu operácií, 

 
- celkové skrátenie čakacích dôb, 

 
- zniženie počtu odvrátiteľných úmrtí.  

Podpora 
podnikania a 
nové trhy 

ÁNO Nová nemocnica je postavená na inováciách, čo môže signifikantne 
zvýšiť jej konkurencieschopnosť nielen v oblasti jej základného 
spektra ale aj v oblasti tzv. digitálneho zdravia. Nemocnica plánuje 
stiahnuť doposiaľ realizované externé vyšetrenia a/alebo liečené 
postupy do svojej kompetencie a podporiť tak vznik centrálnych, 
referenčných pracovísk. Samozrejmosťou bude aj nová marketingová 
stratégia, ktorá osloví všetky cieľové skupiny - lekárov, sestry, 
pacientov, klientov a umožní vytvárať aj príležitosti tzv. platených 
služieb, ktoré môžu predstavovať zdroj doplnkových príjmov 
nemocnice. Nemocnica spolu s fakultou podporuje aj zakladanie 
inovatívnych start-upov, ktoré sú postavené na inováciách a 
patentoch. 

 
Podpora 
vzdelanostnej 
ekonomiky 

ÁNO Celá EU je zameraná na rast v oblastiach inteligentnej špecializácie, 
ku ktorým v rámci slovenska patrí aj zdravie. Nová nemocnica je 
významnou infraštruktúrou vzdelanostnej ekonomiky v niekoľkých 
oblastiach: 

- medicína a nelekárske vedy 
- informačné a komunikačné technológie, IoT, AI, 
- zelené riešenia, dekarbonizácia, environment - sledovanie 

nemocnice ako zelenej budovy v dlhodobom horizonte,  

Aplikácia najnovších technológií a postupov vytvorí prisetor pre 
generovanie nových príjmov a špičkové výskumné pracovisko bude 
generovať inovácie a vynálezy, ktoré umožnia rozvoj znalostnej 
ekonomiky v rámci SR.   Nemocnica bude disponovať moderným 
simulačným centrom, ktoré bude motivovať lekárov a iných 
zdravotníckych profesionálov k zvyšovaniu vedomostí a zručností  

Podpora vedy, 
výskumu a 
inovácii 

ÁNO Už uvedené vyššie. Okrem toho má nemocnica plánované samostatné 
pracovisko pre klinické štúdie, pracovisko pre biomedicínsky výskum 
a vývoj a bude podobne ako súčasná nemocnica disponovať 
osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, žiadať a 
realizovať projekty, vrátane  medzinárodných projektov a umožní aj 
realizáciu aplikovaného výskumu vo viacerých oblastiach (medicína, 
priemysel, IT...) 

Dostupnosť 
infraštruktúry 

ÁNO Vplyv na dostupnosť infraštruktúry bude gerovaný predovšetkým z 
pohľadu dostupnosti ani nie tak geografickej ako medicínskej, kde 
výrazným spôsobom stúpne dostupnosť najmodernejších 
diagnostických a terapeutických postupov pre pacientov nielen 
spádovej oblasti UNM.  Jednoznačne je výhodou že je naplánované 
všetko "pod jednou strechou" a procesne umožní to, aby bola 
občanom regiónu i nadregionálne dostupná zdravotná starostlivosť. 
Už v procese prípravy iniciovala príprava projektu zmeny územného 
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plánu, vytvoril sa územný plán zóny, ktorá predpokladá s investíciami 
mesta do občianskej vybavenosti i dopravnej infraštruktúry. 

Vplyv na 
zamestnanosť 

ÁNO Nemocnica patrí k najväčším zamestnávateľom v meste Martin. 
Predpokladáme že vybudovaním novej, modernej infraštruktúry sa 
zvýši záujem a dopyt po zamestnanosti, najmä u sestier ale aj u 
ďalších zdravotníckych profesionálov. Okrem toho je tu stále 
namieste otázka využitia pôvodného areálu. Ak bude projekt 
pokračovať v súlde s návrhom - prepojenia zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti, ktorá by sa poskytovala v priestoroch starej nemocnice, 
môže sa zamestnanosť a dopyt po zamestnanccoch ešte zvýšiť. 
Okrem toho chceme už počas štúdia motivovať hlavne nelekárskych 
profesionálov k práci v nových a moderných podmienkach. 
Sekundárnym vplyvom bude rozvoj mesta Martin, zvýšený počet 
študentov a s tým súvisiaci rozvoj služieb bude generovať nové 
praocvné príležitosti aj mimo samotnej UNM. 

Environmentálne Hluk ANO V rámci procesu EIA bola zrealizovaná hluková štúdia (najmä v 
súvislosti s heliportom). Zvýšenú hladinu hluku predpokladáme 
najmä počas výstavby. Čo sa týka samotného heliportu ten bude 
premiestnený vzdušnou čiarou o cca 3 km a smerom od zastavaných 
území resp od centra mesta na okrajovú časť. Samotná prevázka 
nemocnice (okrem heliportu) bude generovať zanedbateľné intenzity 
hluku. 

Kvalita a 
znečistenie 
vzduchu 

ÁNO Nová UNM bude napojená na centrálny zdroj kúrenia (horúcovod), 
kde zdroj tepla perchádza v tomto období ekologizáciou výroby tepla 
t.j. voči súčasnému stavu smerujeme k zlepšeniu vlyvu UNM na 
kvalitu ovzdušia 

Emisie 
skleníkových 
plynov 

ÁNO V rámci prípravnej fázy plánujeme zrealizovať aj komplexné 
nastavenie dekarbonizácie. 

Zásah do 
NATURA 2000 
a chránených 
územií 

NIE Samotná investícia sa realizuje na styku s chráneným biotopom, v 
rámci procesu EIA a projektovej prípravy sa budú realizovať všetky 
potrebné opatrenia, aby výstavba ani prevádzka negatívne nezasiahla 
nielen chránené lokality v okolí investície, ale aj samotné životné 
prostredie. Investícia ako taká má za cieľ získať niektorý z 
medzinárodných certifikátov pre tzv. “GREEN BUILDING”.  

Zdroje pitnej 
vody a vodných 
tokov 

ÁNO Predpokladáme, že investícia nebude mať žiadny vplyv na zdroje 
pitnej vody a vodných tokov v okolí. 

Migračné prúdy 
živočíchov 

ÁNO Vzhľadom na relatívne malý záber pôdy (necelých 7 hektárov) 
nepredpokladáme vpylv na migračné prúdy živočíchov.  

Biodiverzita a 
regenerácia 

ÁNO V rámci projektovej prípravy budú navrhnuté také opatrenia, ktoré 
minimalizujú všetky vplyvy a riziká výstavby a preádzky nUNM na 
biodiverzitu a regeneráciu životného prostredia.  

Distribučné a 
sociálne 

Zapojenie 
vylučených 
skupín do 
spoločnosti 

ÁNO Investícia nie je priorotne orientovaná na túto oblasť, ale  s 
integráciou týchto skupín sa uvažuje najmä v súvislosti s 
vybudovaním špičkovej nemocnice, ktorá bude slúžiť všetkým 
občanom SR na otvorenej nediskriminačnej báze. Zároveň ako je 
uvedené nižšie projekt vytvorí podmienky aj pre efektívne zapojenie 
vybraných vylúčených skupín.  

Podpora 
zamestnania 
znevýhodnených 
skupín 

ÁNO Áno, investícia uvažuje aj so zapojením znevýhodnených skupín, 
najmä ľudí s hendikapom do práce v ambulantnej sfére a v následnej 
komunitnej starostlivosti 

Redistribučné 
efekty investície 

ÁNO Investícia nemá priamy vplyv na redistribúciu príjmov medzi 
socioekonomickým skupinami krajiny. Predpokladáme zvýšený 
dopyt po novej špičkovej nemocnici a tým navýšeným príjmom 
verejného sektora. 

Vplyv na 
zníženie miery 
chudoby 

ÁNO Investícia bude mať nepriamy vplyv na zvýšenie životnej úrovne 
obyvateľstva, ktoré spôsobí vyššia kvalita dostupnej zdravotnej 
starostlivosti.  

Občianske Dostupnosť 
regionálnych 
centier 

ÁNO Nerelevatné  
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Regenerácia 
sídiel 

ÁNO Minimálne časť priestorov existujúcej UNM, bude reprofilovaná a 
tým vytvorí nový rozvojový potenciál centra mesta, kde budú môsť 
byť vytvorené nové funkcie a prvky mesta a jeho centra 

Vplyv na zdravie 
obyvateľstva 

ÁNO Nemocnica predstavuje kľúčový bod poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. O prínosoch sme uvažovli pri plánovaní tak aby sme 
dosiahli: 
- vysokú kvalitu ambulantnej starostlivosti - dostatok ambulancií, 
dostatok pracovísk jednodňovej liečby umožňujúcich eliminovať 
hospitalizáciu, zlepšuje komfort a pohodu pacientov, edukačné 
pracoviská integrované do ambulantného traktu umožnia vzdelávanie 
pacientov a ich vedenie k zdravému životnému štýlu a k prevencii 
komplikácií ich ochorení, 
- centralizácia SVALZ (laboratórnych aj diagnostických) umožní 
rýchlu diagnostiku na jednom mieste - skrátenie času diagnostiky, 
- nemocnica poskytne možnosti nových inovatívnych prístupov v 
liečbe (operačnej i neoperačnej), 
- príjemné prostredie zvýši komfort pacienta, prostredie bude 
priateľskejšie a bezpečnejšie. 

Kvalita služieb ÁNO Predpokladáme zvýšenie kvality všetkých doposiaľ poskytovaných 
služieb - diagnostických (rýchlosť, presnosť, rozšírenie možností), 
terapia (menej invazívna, s kratšou hospitalizáciou, inovatívne 
interdiisciplinárne postupy a iné), vzdelávanie -všetkých 
zdravotníckych profesionálov (možnosť tréningu v simulačnom 
centre), zlepšenie informovanosti etc. Z hľadiska spokojnosti 
klienta/pacienta so službami štátu predpokladáme výrazný efekt 
novej UNM v tejto oblasti. 

Bezpečnosť a 
nehodovosť 

ÁNO Nová špičková nemocnica zvýši úroveň/bezpečnosť poskytovaných 
služieb pacientovy. Nová kompaktná budova je bezpečnejšia pre 
pacientov i personál,, eliminuje prechod vonkajším prostredím medzi 
pavilónmi, znižuje riziko úrazov v areále kde sa kríži pohyb návštev, 
pacientov, personálu i vozidiel; zvýšenie hygienického štandardu. 
Kedže čas transportu pacienta je často kľúčový parameter, ktorý 
rozhoduje a ľudských životoch (napr. pri ťažkých dopravných 
nehodách a pod. ) nový heliport s priamym perpojením na operačné 
sály zvýši šancu pacienta dostať včas potrebnú starostlivosť. 

Dostupnosť 
alternatív 

ÁNO Kedže legislatíva SR garantuje slobodnú voľbu lekára, nová špičková 
nemocnica poskytne možnosť pacientom vybrať si alternatívu 
poskytovaných služieb. Určite zvýši konkurenčný tlak na zvyšovanie 
úrovne kvality nielen u iných verejných, ale aj u súkromných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Riziká Nový druh 
projektu 

ÁNO Nová nemocnica postavená na smart technológiách a zároveň stavaná 
ako green hospital zatiaľ nebola na slovensku realizovaná. Riziko 
eliminované tranparentným výberom dodávateľa projektovej 
dokumentácie (Oceneným cenou CÉZAR ako patrón architektúry), 
ale aj zapojením špičkových odborníkov v rámci SR, ČR a externých 
holandských kozultantov so skúsenosťami s budovaním špičkových 
medicínskych zariadení nielen v Európe. Tím na strane investora s 
členmi, ktorí majú skúsenosti s projektovou prípravou aj realizáciou 
inteligentých budov s využitím špičkových technológií. 

Riziková 
geológia územia 

NIE Inžiniersko-geologický prieskum realizovaný v potrebnom rozsahu a 
neupozorňuje na žiadne významné riziká spojené s geológiou územia. 
Hladina spodnej vody a geológia územnia je zohľadnená v 
projektovej príprave. 

Predraženie NIE Ako už bolo spomenuté, z geologického hľadiska sa investícia 
realizuje v geologicky priaznivom prostredí, ostatné 
stavebné/rozpočtové rizika eliminujeme kvalitnou projektovou 
prípravou investície, zvýšené riziko predstavujú prípadné ekologické 
opatrenia na zníženie negatívnych vplyvou na životné prostredie, 
ďalej má projekt ambíciu integrovať v čase spustenia do prevádzky 
špičkové diagnostické technológie, čo môže zvýšiť  predpokladané 
náklady. Spravidla sa pri investičných projektoch počíta s 10% 
rizikom predraženia, avšak pri správnej implementácii môže byť toto 
riziko minimalizované. 
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Citlivosť na 
predpoklady 

NIE Na základe ekonomického modelu je možné koštatovať, že projekt je 
ekonomicky efektívny na požadovanej úrovni. Investícia je 
mimoriadne citlivá na vývoj politickej situácie nielen na úrovni štátu, 
ale aj na úrovni MZ SR a koncepcie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Predpokladom s výrazným dopadom je budúce 
zazmluvnenie zo strany zravotných poisťovní, kde je nevyhnutné 
adekvátne nastavenie systému - opäť z politickej úrovne. Všetky 
modely dopytu na 30 rokov boli robené na tzv. konzervatívnych 
predpokladoch a scenároch t.j. tento významný a citlivý parameter 
investície je oštetrený na dobrej úrovni. 

Iné riziká 
projektu 

NIE Okrem politických rizík na úrovni štátu momentálne neevidujeme 
žiadne významné riziká. Vnímame vysokú podporu projektu zo 
strany všetkých stakeholderov na úrovni štátnej a verejnej správy a 
taktiež širokú zhodu na potrebe realizácie projektu, či už na strane 
odbornej, ale aj laickej verejnosti. Vnímame riziko možných 
obštrukcií v zo strany konkurencie (napr. na úrovni posudzovania 
štátnej pomoci). Samozrejme investíciu tohto objemu/rozsahu môže 
ovplyvniť prípadná masívna hospodárska kríza a pod. Ostatné - najmä 
implementačné riziká, boli popísané v textovej časti predloženého 
materiálu.  

Verejné financie Zaťaženie 
verejných 
financií 

ÁNO Projekt bude finacovaný z Plánu obnovy a odolnosti 

Zaťaženie 
štátneho 
rozpočtu 

ÁNO Projekt bude finacovaný z Plánu obnovy a odolnosti 

Prostriedky, už 
alokované v 
rozpočte 

NIE Projekt bude finacovaný z Plánu obnovy a odolnosti. Po definitívnom 
schválení vládou bude pokrytý rozpočtovo z týchto zdrojov. 

Prostriedky z 
EŠIF, CEF, KF a 
iných schém 

NIE Nie, na projekt sa nebudú čerpať prostriedky ESIF, jedine ak sa 
schváli na úrovni vlády kombinovaná forma financovania ktorú 
presadzuje MIRRI.  

Priame príjmy 
pre verejný 
sektor 

ÁNO Počítame so ziskovou prevádzkou vybudovanej infraštruktúry podľa 
finančného modelu resp. CBA aanalýzy.  

Príjmy pre 
operátora 

NIE   

Nepriame 
daňové príjmy 
pre štátny 
rozpočet 

ÁNO Projekt ráta s vyšším počtom odliečených pacientov, ktorí môžu v 
spôsobiť nepriame vyššie daňové 

 príjmy cez skorší návrat do pracovného procesu.  

Pracovná skupina sa komplexne zaoberala všetkými nekvantifikovateľnými prínosmi a snažila sa 
vychádzať z príkladov dobrej praxe, ktoré poukazujú na zlepšenie efektivity, hospodárnosti, kvality 
a pod. To nedosiahneme len novou infraštruktúrou, ale komplexnou zmenou procesov, prepojením 
na digitalizáciu a celkovo lepším manažmentom, postavenom na novom prevádzkovo-
organizačnom modeli. 

Je potrebné vydiskutovať parametre, s ktorými pracuje dopytový a finančný model pri predikcii 
a veríme, že dosiahneme pozitívny výsledok, nakoľko vieme jednoznačne preukázať, že projekt má 
skryté rezervy(a aj UHP sme už v roku 2018 sme prezentovali skryté rezervy projektu novej UNM), 
s ktorými sme v modeli nepočítali, nakoľko cieľom nebolo predstaviť príliš optimistický, skôr 
konzervatívny pohľad. 

Identifikované rezervy: 

• Zostatková hodnota existujúcej UNM (identifikované aj UHP) 
• Zvýšené platby od JLF UK súvisiace s výučbou, nakoľko po vybudovaní novej nemocnice počíta 

JLF UK s navýšením počtov študentov, nakoľko existujúca UNM to už neumožňuje 
z priestorových dôvodov  
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• Potenciálny nárast projektov výskumu a vývoja realizovaných na pracoviskách UNM a tým 
generovaný príjem 

• Napr. predpokladáme aj zvýšenie počtu samoplatcov (domácich aj zahraničných), konkrétne 
klientov, ktorých dopyt pritiahne NOVÉ špičkovo vybavené pracovisko a pod.   

Máme v úmysle definovať úplne nový systém fungovania nemocnice, nielen z hľadiska procesov 
medicínskych, ale aj manažérskych. Nie je možné postaviť hodnotenie len na parametroch 
súvisiacich s budovou! Nová nemocnica musí byť pripravovaná s víziou 10 rokov dopredu, nie 
v porovnaní so súčasným stavom. Takýto pohľad zastávajú aj naši zahraniční experti. 

Čo sa konkrétne týka úspor:  

• je jednoznačné, že prevádzka UNM v 57 objektoch rôzneho veku a technického stavu 
presunutá do novej energeticky efektívnej budovy prinesie výrazné úspory energií. Niektoré 
odhady hovoria pri týchto položkách až o možnosti úspory až 70% (my sme opäť 
konzervatívnejší), 

• čo sa týka medicínskej prevádzky a jej nákladov – ako už bolo spomínané vychádzame zo 
záverov štúdie realizovanej konzultačnou firmou BCG pre MZ SR,  

• faktom je, že nové hygienicky špičkové a inak riešené priestory a lôžka (prioritne 
jednolôžkové izby) prinesú mene nozokomiálnych infekcií čím sa skratší ALOS, zníži sa 
spotreba liekov, zníži sa nevyhnutnosť doplnkovej starostlivosti etc. 

• rýchlejšia a presnejšia diagnostik a šetrí náklady na následnú terapiu a liečbu (ktorá by mala 
byť už v súčasnom štandarde personalizovaná !) 

O nevyhnutnosti kvalitnej a excelentnej zdravotnej starostlivosti sme už písali. V súčasnosti však 
existuje aj veľa príležitostí na realizáciu špičkového biomedicínskeho výskumu a vývoja, ktoré sú 
podporené neustále sa rozvíjajúcou sa technologickou podporou v oblasti prístrojového a IT 
vybavenia. Výskumno-vývojové prostredie je tiež základným kritériom pri posudzovaní kvality 
univerzitného štúdia. Toto prostredie diferencuje aj lekárske fakulty na národnej i medzinárodnej 
úrovni. Výskum a vývoj tiež predstavuje v spolupráci s inkubačnými programami jednu z možností 
zvyšovania ekonomickej efektivity a profitability univerzít, podporuje konkurencieschopnosť, 
zvyšuje možnosti rozpočtu v oblasti prevádzkových nákladov a pod.  

Pri novej nemocnici kladieme dôraz na inteligentné IT riešenia, unifikáciu siete (SANET), ochranu 
údajov v súlade s GDPR a pod. Nakoľko nová nemocnica má byť pilotným príkladom digitálnej 
„smart“ nemocnice musí byť vybavená najmodernejšími informačnými technológiami, ktoré 
umožnia v plnom rozsahu využívať systém e-health, on-line (vrátane real-time) informovania 
a komunikácie, manažment pacientov, telemedicínu, efektívne zálohovanie a ochranu informácií 
a pod. je nevyhnutné aby navrhnutý systém spájal obrovské množstvá údajov, využíval služby cloud 
computing a machine learning, ktoré by bolo založené na umelej inteligencii a to všetko pri relatívne 
nízkych nákladoch.  

Súčasťou IT riešení bude blockchainová technológia alebo alternatívna technologia, ktorá 
predstavuje zdieľaný, nezmeniteľný záznam peer-to-peer digitálnych informácií. To umožní 
každému jednotlivému zdroju údajov o pacientoch byť "blokovou" časťou kompletného, 
nezmeniteľného profilu pacientov, ktorý môže byť potom bezpečne zdieľaný s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti alebo výskumnými organizáciami.  

Výsledkom budú optimalizované a automatizované procesy založené na prostredí IoT (Internet 
vecí) zlepšujúce existujúce postupy starostlivosti o pacientov. 
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Projekt výstavby novej nemocnice prinesie tzv. spoločenské resp. socioekonomické prínosy, ktoré 
v konečnom dôsledku po reálnom vyčíslení/zohľadnení môžu byť reálne aj vyššie/významnejšie 
ako ekonomické/finančné prínosy investície (lepšie a bezpečnejšie prostredie pre pacienta, jeho 
rodinu, pre personál, spokojnosť pacienta, spokojnosť personálu, rýchlejšia a kvalitnejšia 
diagnostika, lepšie komunikačné trasy – zlepšenie efektivity transportu a starostlivosti, nové 
členenie oddelení  s ohľadom na zvýšenie interdisciplinárnej starostlivosti, komplexný prístup, 
znížený výskyt nozokomiálnych infekcií a pod., nižší výskyt odvrátiteľných úmrtí a pod.).  

Slovensko trpí nedostatkom zdravotníckych profesionálov, ktorý sa musí niekde vzdelávať – je 
ťažké či budúcich doktorov a sestry efektívnym procesom, ktoré sa v súčasných podmienkach 
zabezpečiť nedajú. 

UNM v Martine má viac ako 130 rokov a  takmer všetky budovy sú po životnosti. Ak by sa aj 
naďalej vykonávali parciálne rekonštrukcie, stále to nezabezpečí taký stav infraštruktúry aby bolo 
možné poskytovať zdravotnú starostlivosť spôsobom zodpovedajúcim 21. storočiu. Už len transport 
pacienta medzi jednotlivými pavilónmi, absencia urgentného príjmu, neprítomnosť centrálnych 
operačných sál – to všetko zhoršuje nielen efektivitu prevádzky, ale hlavne komfort pacienta 
i personálu. Celosvetové skúsenosti s výstavbou nových nemocníc v porovnaní s rekonštrukciou 
starých budov jednoznačne poukazujú na to, že tak stará nemocnica pavilónového typu už 
mala byť dávno nahradená novou, modernou infraštruktúrou.  

JLF UK pracuje na projekte od roku 2015, uskutočnila všetky kroky, ktoré zdokumentovali 
potrebu novej nemocnice a je pripravená v projekte v spolupráci s MZ SR pokračovať. 
Odborníci zo zahraničia, finanční a medicínski konzultanti s ktorými sme sa v rámci prípravy 
stretli s jednoznačne zhodli na tom, že ak sa projekt výstavby novej nemocnice nezrealizuje 
do max. 10 rokov od jeho vzniku, tak je potrebné začať odznova.  Všetky procesy sú 
naštartované a bolo by možno „spoločensky nezodpovedné“ aby sme to nedotiahli do 
úspešného konca.  

Aktualizácia modelu v roku 2021 bola realizovaná v koordinácii s UHP tak, aby sme predložili čo 
najkvalitnejší materiál, čo je od začiatku náš cieľ.  

Ministerstvo zdravotníctva SR preto navrhuje napriek výsledkom analýzy možností 
financovania a efektívnosti ich využitia, vzhľadom na momentálne dostupné disponibilné 
zdroje, realizovať̌ projekt alternatívou č. 1, konkrétne štátne financovanie zo zdrojov Plánu 
obnovy a odolnosti, kde je príprava a výstavba projektu financovaná z prostriedkov POO a 
následná prevádzka je zabezpečená štandardným spôsobom financovania prevádzky cez 
verejné zdravotné poistenie, prípadne iné doplnkové zdroje príjmov umožnených legislatívou 
SR.  

Kvalitu, ktorú nová UNM prinesie určite doplníme zefektívnením celého fungovania nemocnice na 
základe najnovších trendov a poznatkov v globálnom meradle, ktoré do procesu prípravy 
a realizácie projektu novej UNM implementujeme a tým, že budete stavať novú budovu na zelenej 
lúke všetko realizujeme bez negatívneho dopadu na dostupnosť pre pacientov v regióne 
a z dostupných analýz jednoznačne vyplýva, že efektívnu, hospodárnu a hlavne kvalitatívne 
špičkovú zdravotnú starostlivosť vieme v strednodobom resp. dlhodobom horizonte 
dosiahnuť iba vybudovaním Novej univerzitnej nemocnice, čo potvrdzujú aj ekonomické 
analýzy. 
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UNM Martin, JLF UK a MZ SR realizovali komplexné analýzy existujúceho stavu a vypracovali 
dopytový a ekonomický model jej budúceho fungovania po vybudovaní Novej univerzitnej 
nemocnice v Martine.   

Predpokladáme, že analýza dát, ktorú momentálne vykonáva MZ SR s cieľom optimalizovať 
nemocničnú sieť v rámci SR na základe modelu dopytu a dostupnosti, potvrdí jednoznačné 
postavenie UNM v rámci Optimalizácie nemocničnej siete ako koncového poskytovateľa ZS na 
národnej úrovni. 

Pri tomto predpoklade vychádzame aj z faktu, že v rámci minulou vládou pripravovanej 
Stratifikácie nemocníc bola UNM zaradená medzi 4 nadregionálne/národné centra poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, čo bez ohľadu na to, že sa stratifikácia neschválila, potvrdzuje postavenie 
UNM v štruktúre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci SR.  

Vybudovaním novej špičkovej nemocnice posunie štát UNM na úroveň špičkových, minimálne 
európskych medicínskych centier, posunie na vyšší level aj úroveň vzdelávania na JLF UK ako 
špičkovej lekárskej fakulty v rámci SR a určite nové špičkové zariadenia umožnia posunúť aj 
úroveň projektov výskum a vývoja realizovaných v rámci UNM. 

Všetky tieto atribúty majú jednoznačné parametre schopné pritiahnuť vyšší objem dopytu po 
zdravotnej starostlivosti a tým generovať dodatočné očakávané príjmy investície do novej UNM. 

Postavenie UNM, ako už bolo spomenuté je založené nielen na medicínskom vybavení ale hlavne 
na špičkových odborníkoch a ich tímoch. Vybudovaním novej nemocnice sa rozšíria možnosti 
pritiahnuť resp. udržať špičkových odborníkov na tomto pracovisku, čo je ešte podporené 
možnosťami realizovať na tomto pracovisku projekty výskumu a vývoja. Vďaka spolupráci s JLF 
UK majú odborníci tiež možnosť zapojiť sa do akademického procesu, budovať aj vedeckú kariéru 
a cez budovanie vedeckej školy odovzdávať vedomosti, vychovávať nasledovníkov a hlavne 
realizovať transfer poznatkov a najnovších technológií do každodennej lekárskej praxe. 

Záver 

Pri príprave novej nemocnice sa neuvažovalo so zrušením žiadneho z medicínskych odborov, 
naopak, na každý odbor sa prihliadalo s ohľadom na potenciál rozvoja v oblasti odbornosti, 
excelentnosti a unikátnosti. Medicínske parametre novej nemocnice boli preto postavené na 
návrhu inovatívnych riešení a komplementarity s viacerými sektormi, čo určilo usporiadanie 
budovy nemocnice z hľadiska jej funkčnosti a organizácie. Je nevyhnutné poznamenať, že 
moderné, excelentné nemocnice sú postavené na výskume, vývoji, transfere technológií 
a manažérskych predpokladoch túto ideu pochopiť a realizovať. Preto je nová nemocnica 
charakterizovaná najmä vysokou technologickou úrovňou a kvalitatívne vysokou úrovňou 
zdravotnej starostlivosti. Základom medicínskych parametrov je teda dôležitosť vzťahu 
medzi klinickou praxou a biomedicínskym výskumom a vývojom (s následným transferom 
technológií a ochranou duševného vlastníctva) ako aj vzťahom medzi klinickou praxou 
a vzdelávaním. Nepochopenie tohto vzťahu môže viesť k deformácii nastavených procesov 
a modelov riadenia, ktoré jediné môžu viesť k zmenám v klinickej praxi a v systéme 
zdravotnej starostlivosti ako takom. Vytvorenie efektívnej synergie medzi univerzitnou 
nemocnicou a lekárskou fakultou môže viesť k zosúladeniu manažérskej, organizačnej, 
logistickej ale aj finančnej logiky riadenia a priniesť SR nový pohľad na možnosti 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Konečné rozhodnutie musí uskutočniť po zvážení všetkých dostupných dát vláda SR.  
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Výstupy z finančného modelu boli prezentované ako finálne výstupy za analytickú časť dokumentu. Tento dokument 
je otvorený otázkam, v prípade doplňujúcich podnetov sa dopracuje. Predložené excelovské dokumenty obsahujú 
mnoho ďalších zdrojových či podporných hárkov, ktoré poslúžili k vyššie uvedeným analýzam. Ak sa tento model 
osvedčí, MZ SR by ho rado použilo ako ďalší z nástrojov pri tvorbe zdravotníckej politiky. V prípade otázok, prosím 
kontaktujte Martinu Antošovú zodpovednú za prípravu tejto šúdie v rámci JLF UK a UNM (martina.antosova@unm.sk) 
a Ľubomíra Pepuchu  (lubomir.pepucha@unm.sk). 
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Príloha 2 Súčasný stav vzdelávania v UNM a Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine 
a koncepcia jeho rozvoja v súlade s výstavbou novej univerzitnej nemocnice 

Univerzitná nemocnica Martin je nosným zdravotníckym zariadením zabezpečujúcim výučbu 
pregraduálneho vysokoškolského štúdia v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK 
v Martine v študijných programoch: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné 
zdravotníctvo a pôrodná asistencia, postgraduálneho vysokoškolského štúdia a ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.  

Výučba študentov je podložená Zmluvou o praktickej výučbe na špecializovanom výučbovom 
pracovisku zo dňa 13.3.2014, ktorá jednoznačne definuje podmienky vzdelávania v rámci 
Univerzitnej nemocnice Martin, definuje jednotlivé výučbové základne (Ústavy a kliniky JLF UK 
a UNM). Organizácia, obsah a rozsah výučby na klinikách sa riadi študijným programom pre 
príslušný študijný odbor, ktorý stanovuje podľa zákona o vysokých školách verejná vysoká škola. 
Prílohy zmluvy, ktoré obsahujú študijný program príslušného študijného odboru pre príslušný 
semester s rozsahom hodín potrebnej praktickej výučby, menný zoznam zamestnancov verejnej 
vysokej školy s uvedením identifikačných a kvalifikačných údajov, ktorí vykonávajú praktickú 
výučbu na príslušnej klinike, menný zoznam zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, ktorí 
vykonávajú praktickú výučbu na príslušnej klinike, menný zoznam študentov verejnej vysokej školy 
a zoznam zahraničných študentov verejnej vysokej školy, ktorí sa majú zúčastňovať na praktickej 
výučbe na klinike spolu s predpokladaným počtom hodín výučby podľa jednotlivých študijných 
odborov a na príslušných špecializovaných výučbových pracoviskách, menný zoznam študentov 
doktorandského štúdia s uvedením identifikačných a kvalifikačných údajov, ktorí vyučujú na 
príslušnej klinike a zoznam kliník zriadených v zdravotníckom zariadení je pravidelne 
aktualizovaný.  

V súčasnosti prebieha v Univerzitnej nemocnici Martin výučba v akreditovaných programoch, 
pričom prehľad týkajúci sa pregraduálneho vysokoškolského štúdia, postgraduálneho 
vysokoškolského štúdia a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je uvedený 
v nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka 73 Akreditované študijné programy pregraduálneho vzdelávania 

Názov študijného programu Stupeň štúdia Forma štúdia Dĺžka štúdia 
(roky) 

Všeobecné lekárstvo – výučba v slovenskom jazyku (VNL 
SJ) spojený 1. a 2. denná 6 

Všeobecné lekárstvo – výučba v anglickom jazyku (VNL 
AJ) spojený 1. a 2. denná 6 

Zubné lekárstvo spojený 1. a 2. denná 6 
Ošetrovateľstvo 1. denná 3 
Ošetrovateľstvo 1. externá 4 
Pôrodná asistencia 1. denná 3 
Verejné zdravotníctvo 1. denná 3 
Ošetrovateľstvo 2. denná 2 
Ošetrovateľstvo 2. externá 3 
Pôrodná asistencia 2. denná 2 
Pôrodná asistencia 2. externá 3 
Verejné zdravotníctvo 2. denná 2 

V rámci pregraduálneho vzdelávania k 31.10.2020 (akademický rok 2019/2020) JLF UK evidovala 
1646 študentov dennej formy štúdia a 36 študentov externej formy štúdia. V študijných programoch 
doktorského štúdia študovalo v danom akademickom roku 1463 študentov dennej formy štúdia. Z 
uvedeného počtu bolo 755 študentov študujúcich v slovenskom jazyku a 653 študentov študujúcich 
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v anglickom jazyku. Výučba v zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch prebieha 
len v slovenskom jazyku a v akademickom roku 2019/2020 ju absolvuje 55 študentov dennej formy 
bakalárskeho štúdia, 21 študentov dennej formy a 29 študentov externej formy magisterského štúdia 
a 55 študentov v odbore zubné lekárstvo. Charakteristika počtu študentov v  akreditovaných 
študijných programov je uvedená nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka 74 Počet študentov štúdiu v pregraduálnom vzdelávaní k 31.10.2020 (akademický rok 2019/2020) 

Názov študijných 
programov 

počet 
študentov 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

Doktorské štúdium 1463       
VNL SJ 755 146 109 190 123 104 83 
VNL AJ 653 138 131 120 93 89 82 
Zubné lekárstvo 55 11 9 9 9 7 10 
Bakalárske štúdium 169       
Ošetrovateľstvo - denné 88 43 25 20    
Ošetrovateľstvo - externé 7 7      
Verejné zdravotníctvo – 
denné 24 9 6 9    

Pôrodná asistencia - denné 50 23 8 19    
Magisterské štúdium 50       
Verejné zdravotníctvo - 
denné 5 5      

Ošetrovateľstvo - denné 16 16      
Ošetrovateľstvo - externé 5   5    
Pôrodná asistencia - 
externé  24 12  12    

Celkový počet 1682       

Počet študentov sa za posledných 5 rokov mení najmä v štruktúre. Pomaly dochádza k vyrovnávaniu 
počtu študentov študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku. Tento trend je podmienený 
viacerými faktormi. za najdôležitejší považujeme výborný rating fakulty v zahraničí čo využívajú 
najmä krajiny s nízkou kapacitou vzdelávania v oblasti medicíny (napr. Nórsko). Druhým faktorom 
ja dlhodobo insuficientné financovanie vysokých škôl prostredníctvom dotácií, v kontraste na čoraz 
vyššie kvalitatívne požiadavky na zabezpečenie výučby. Jesseniova lekárska fakulta je právom hrdá 
na to, že jej úroveň vzdelávania je atraktívna tak pre slovenských, ako aj pre zahraničných študentov. 
Jej strategické smerovanie vedie k vytváraniu kvalitatívne čo najvyšších podmienok pre 
zabezpečenie vzdelávacieho procesu. Aby znížila záťaž jednotlivých výučbových základní v UNM 
vybudovala ako prvá na Slovensku Simulačné výučbové centrum (SVC), ktoré umožňuje získavanie 
základných medicínskych a ošetrovateľských zručností prostredníctvom najmodernejších postupov 
vzdelávania s využívaním simulačných pomôcok, celotelových pacientskych simulátorov či 
virtuálnych prípadových štúdií. Toto pracovisko však nemôže úplne nahradiť klinickú prax, ktorá 
by v rámci univerzitného vzdelávania mala byť taktiež kvalitatívne na čo najvyššej úrovni, s/so: 

a) zodpovedajúcimi možnosťami realizácie vzdelávania,  
b) najvyššou úrovňou koordinovanej zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o pacientov so 

závažnými a raritnými ochoreniami, vrátane poranení.   
c) jedinečnou starostlivosťou, ktorá nie je dostupná inde v regióne (vrátane vysokošpecializovaných 

a najpokročilejších služieb), 
d) podporou rozvoja nových, moderných spôsobov zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 

aplikácie výsledkov výskumu a vývoja, 
e) koordináciou vzdelávania lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych profesionálov. 
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Toto všetko kladie kvalitatívne vyššie nároky nielen na vysokoškolských učiteľov a vedecko-
výskumných pracovníkov ale aj na priestorové a materiálno/technické vybavenie.  

V posledných rokoch mierne stúpol aj počet študentov v nelekárskych študijných programoch, 
pričom motiváciu pre štúdium týchto zdravotníckych profesionálov vidíme ako  problém a to aj 
vzhľadom k celkovému počtu sestier v rámci Slovenska. Adekvátne možnosti vzdelávania a 
koordinácia vzdelávania na úrovni interdisciplinárnych tímov by mohla byť signifikantným 
motivačným faktorom aj pre vzdelávanie v týchto odboroch. 

Tabuľka 75 Prehľad počtu študentov v pregraduálnom vzdelávaní 

Názov študijných 
programov 

AR 
2016/2017 

AR 
2017/2018 

AR 

2018/2019 

AR 

2019/2020 

AR 

2020/2021 
Doktorské štúdium 1437 1448 1445 1408 1463 
VNL SJ 721 698 730 732 755 
VNL AJ 674 698 663 622 653 
Zubné lekárstvo 42 52 52 54 55 
Bakalárske štúdium 61 52 71 119 169 
Ošetrovateľstvo - denné 21 24 32 62 88 
Ošetrovateľstvo - externé     7 
Verejné zdravotníctvo 18 15 15 21 24 
Pôrodná asistencia 22 13 24 36 50 
Magisterské štúdium 31 39 53 40 50 
Verejné zdravotníctvo 31 29 20 8 5 
Pôrodná asistencia-ext.  10 22 22 24 
Ošetrovateľstvo-denné   5 5 16 
Ošetrovateľstvo-ext.   6 5 5 

Tabuľka 76 Prehľad počtu absolventov v pregraduálnom vzdelávaní 

Najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania je doktorandské štúdium, resp. štúdium v III. 
stupni vysokoškolského štúdia. Na doktorandské štúdium v klinických lekárskych vedách sú 
prijímaní absolventi všeobecného lekárstva, v teoretických a predklinických odboroch aj absolventi 
príbuzných odborov ako napr. prírodné vedy. Doktorandské štúdium absolvujú aj klinickí lekári 
najmä formou externého štúdia. Podobne ako ostatné univerzity na Slovensku, aj Univerzita 
Komenského zabezpečuje postgraduálne vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch. 
Postgraduálne resp. doktorandské štúdium prebieha na UK v súlade so zákonom 131/2002 Z.z 
v znení neskorších predpisov. Absolventi získavajú akademický titul "doktor" - "philosophiae 
doctor", v skratke "PhD.". JLF UK má v súčasnosti akreditovaných 18 akreditovaných študijných 
programoch. 

 

Názov študijných 
programov 

AR 2015/2016 AR 
2016/2017 

AR 2017/2018 AR 

2018/2019 

AR 

2019/2020 
Doktorské štúdium 188 184 272 229 222 
VNL SJ 136 121 158 104 133 
VNL AJ 52 63 107 116 81 
Zubné lekárstvo - - 7 9 8 
Bakalárske štúdium 84 71 26  22 
Ošetrovateľstvo 52 32 10  11 
Verejné zdravotníctvo 16 13 8  5 
Pôrodná asistencia 16 26 8  6 
Magisterské štúdium 18 20 17 12 22 
Verejné zdravotníctvo 18 20 17 12 22 
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Tabuľka 77 Akreditované študijné programy postgraduálneho vzdelávania 

Názov študijného programu Forma štúdia Dĺžka štúdia 
(roky) 

Anatómia, histológia a embryológia denná/externá 4/5 
Normálna a patologická fyziológia denná/externá 4/5 
Vnútorné choroby denná/externá 4/5 
Chirurgia denná/externá 4/5 
Gynekológia a pôrodníctvo denná/externá 4/5 
Pediatria denná/externá 4/5 
Neurológia denná/externá 4/5 
Dermatovenerológia denná/externá 4/5 
Anestéziológia a resuscitácia denná/externá 4/5 
Patologická anatómia a súdne lekárstvo denná/externá 4/5 
Klinická farmakológia denná/externá 4/5 
Lekárska biofyzika denná/externá 4/5 
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia denná 4 
Urológia denná/externá 4/5 
Farmakológia denná/externá 4/5 
Ošetrovateľstvo denná/externá 4/5 
Verejné zdravotníctvo denná/externá 4/5 
Zubné lekárstvo denná/externá 4/5 

Štruktúra študentov na JLF UK odráža uspokojivý záujem absolventov všeobecného lekárstva o 
doktorandské štúdium v klinických odboroch. Nižší záujem je o doktorandské štúdium 
v teoretických a predklinických odboroch. Z dlhodobého hľadiska zaznamenáva JLF UK pozitívnu 
dynamiku počtu doktorandov v jednotlivých formách štúdia -  kontinuálny pokles počtu 
doktorandov v externej forme a nárast počtu študentov v dennej forme doktorandského štúdia. 

V rámci postgraduálneho (doktorandského) vzdelávania JLF UK evidovala v akademickom roku 
2019/2020 107 aktívnych doktorandov dennej a 115 v externej formy štúdia. Vývoj počtu 
doktorandov a absolventov doktorandského štúdia od akademického roku 2015/2016 po 
akademický rok 2019/2020 je uvedený v nasledovných tabuľkách. 

Tabuľka 78 Prehľad počtu doktorandov v postgraduálnom vzdelávaní 

Forma štúdia 
AR 2015/2016 AR  

2016/2017 

AR 

2017/2018 

AR 

2018/2019 

AR 

2019/2020 
Denná forma 110 113 130 137 107 
Externá forma 99 104 123 120 114 
SPOLU 209 217 253 257 221 

Tabuľka 79 Prehľad počtu absolventov v postgraduálnom vzdelávaní 

Forma štúdia 
AR 2015/2016 AR  

2016/2017 

AR 

2017/2018 

AR 

2018/2019 

AR 

2019/2020 
Denná forma 21 25 25 24 16 
Externá forma 11 13 18 10 13 
SPOLU 32 38 43 34 29 

Doktorandské štúdium na JLF UK je  kompatibilné so vzdelávacím systémom Európskeho priestoru 
a umožňuje bilaterálne mobility študentov a pedagógov. JLF UK je členom medzinárodnej 
organizácie ORPHEUS (Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in 
the European System) a ako inštitúcia sa podieľa na príprave medzinárodných štandardov pre 
doktorandské vzdelávania v Európe. 
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Významným faktom je skutočnosť, že JLF UK v Martine je jediným akreditovaným pracoviskom 
v SR pre niekoľko  študijných programov určených pre zdravotnícke povolanie lekár – mamológia, 
mamodiagnostika v gynekológii, pediatrická urológia a klinická imunológia a alergiológia.  Bez ich 
realizácie na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty by neexistovala možnosť prípravy špecialistov 
v uvedených špecializačných odboroch a certifikovaných činnostiach v Slovenskej republike.  

Komplexný prehľad akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania je v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 80 Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

Názov študijného programu Určený pre zdravotnícke 
povolanie 

Anestéziológia a intenzívna medicína Lekár 
Dermatovenerológia Lekár 
Detská chirurgia Lekár 
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Lekár 
Gastroenterológia Lekár 
Gynekológia a pôrodníctvo Lekár 
Hematológia a transfuziológia Lekár 
Chirurgia Lekár 
Infektológia Lekár 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii Sestra 
Klinická biochémia Lekár 
Klinická imunológia a alergológia Lekár 
Mamológia Lekár 
Maxilofaciálna chirurgia zubný lekár 
Nefrológia Lekár 
Neonatológia Lekár 
Neurológia Lekár 
Onkológia v urológii Lekár 
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite Sestra 
Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých Sestra 
Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii Sestra 
Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii Sestra 
Otorinolaryngológia Lekár 
Patologická anatómia Lekár 
Pediatria Lekár 
Pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy Lekár 
Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa Lekár 
Pediatrická intenzívna medicína Lekár 
Pediatrická pneumológia a ftizeológia Lekár 
Pediatrická urológia Lekár 
Pneumológia a ftizeológia Lekár 
Pracovné lekárstvo Lekár 
Rádiológia Lekár 
Súdne lekárstvo Lekár 
Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve Lekár 
Urológia Lekár 
Vnútorné lekárstvo Lekár 
Všeobecné lekárstvo Lekár 
Zdravotnícky manažment a financovanie lekár, zubný lekár 

V rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov prebiehajú aj vzdelávacie aktivity 
sústavného vzdelávania, ktoré v zmysle platnej legislatívy nepodliehajú akreditácií. Sú to: 
urodynamický kurz, kurz ultrasonografie a punkčnej aspiračnej biopsie tyreopatií v detskom veku, 
elektromyografia, elektroencefalografia, evokované potenciály a ultrasonografia v neurológii. 
V tejto forme štúdia JLF UK evidovala v akademickom 2019/20201193 zdravotníckych 
pracovníkov, ktorí boli zapísaní v akreditovaných programov alebo programoch nepodliehajúcich 
akreditácii. Vývoj počtu zdravotníckych pracovníkov zapísaných do ďalšieho vzdelávania a 
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absolventov ďalšieho vzdelávania od akademického roku 2015/2016 po akademický rok 2019/2020 
je uvedený nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka 81 Prehľad počtu zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní 

Forma štúdia 
AR  

2015/2016 

AR  

2016/2017 

AR 

2017/2018 

AR 

2019/2020 
Akreditované programy 903 961 1016 1067 
Vzdelávacie aktivity 18 9 9 126 
SPOLU 921 970 1025 1193 

Tabuľka 82 Prehľad počtu absolventov ďalšieho vzdelávania 

Forma štúdia 
AR  

2015/2016 

AR  

2016/2017 

AR 

2017/2018 

AR 

2019/2020 
Akreditované programy 154 176 185 78 
Vzdelávacie aktivity 18 9 9 12 
SPOLU 172 185 194 90 

Úroveň vzdelávania na UK je hodnotená domácimi a medzinárodnými akreditačnými komisiami 
veľmi pozitívne, jeho rozsah a výstupy sú porovnateľné s výsledkami viacerých Európskych 
univerzít.  Na vzdelávanie má priaznivý dopad aj prijatie  štandardov a smerníc pre zabezpečenie 
kvality v európskom vysokoškolskom priestore (Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area), akreditácia študijných programov a systém manažérstva 
kvality. 

V rámci jedinečného a zložitého prostredia univerzitných nemocníc Slovenska je veľmi ťažké 
realizovať iniciatívy zamerané na zlepšenie kvality akademického lekárskeho a nelekárskeho 
vzdelávania tak v pregraduálnych ako aj v postgraduálnych študijných programoch. Politika 
podpory vzdelávania v univerzitných nemocniciach je dlhodobo podceňovaná resp. riešená 
spôsobom, ktorý vyvoláva negatívne emócie tak na strane nemocníc ako aj lekárskych fakúlt 
Slovenska. Práve preto je koncepcia vzdelávania v novej nemocnice navrhnutá tak, aby JLF UK v 
Martine a univerzitná nemocnica pracovali pri výučbe synergisticky, aby spoločnými silami 
podporovali výchovu budúcich zdravotníckych profesionálov, ich kariérny rast a príležitosť pre 
osobný i profesijný rozvoj.   

JLF UK sa dlhodobo zaoberá problematikou medicínskeho vzdelávania. Ako prvá zaviedla do 
medicínskeho vzdelávania nové prvky vrátane efektívneho využívania videokonferenčných 
prenosov, e-learningu, simulačnej a virtuálnej výučby a ďalšie. Ako prvá na Slovensku vybudovala 
Simulačné výučbové centrum, ktorým sa inšpirovali aj ďalšie lekárske fakulty SR. V aktuálnom 
období sa na trh dostáva kniha kolektívu vedecko-pedagogických pracovníkov JLF UK s názvom 
Trendy v medicínskom vzdelávaní (Hanáček J., Mokrý J a kol., Osveta 2018), ktorá poukazuje na 
súčasné možnosti moderného medicínskeho vzdelávania, ktoré by mali lekárske fakulty v plnom 
rozsahu využiť. Fakulta je členom AMEE (Association for Medical Education in Europe), 
pravidelne sa zúčastňuje na podujatiach, ktoré AMEE organizuje s cieľom zlepšiť kvalitu 
vzdelávania v teoretických, predklinických i klinických odboroch.  

Azda najväčším problémom, ktorý sa pokúsime v novej koncepcii vzdelávania ovplyvniť je 
profesijná identita a primárne zaradenie, čo je podmienené najmä dvojrezortnosťou. V praxi to 
znamená, že vysokoškolský učiteľ na klinickom pracovisku musí komplexne plniť okrem 
pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti aj všetky požiadavky vyplývajúce z procesu zdravotnej 
starostlivosti ako lekár, pričom na druhej strane lekár zamestnaný na klinickom pracovisku pre 
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rezort zdravotníctva môže realizovať výskum alebo participovať na vzdelávaní len ak je to v jeho 
osobnom záujme. Človek nemôže robiť všetko a je hanbou, že súčasný systém nemotivuje mladých 
lekárov a ostatných zdravotníckych profesionálov k tomu, aby sa stali kvalifikovanými učiteľmi a 
/alebo vedcami a aby medzi zdravotníckym a vysokoškolským personálom nebola rivalita ale 
ochota spolupracovať. Problémom sú tiež výučbové priestory, ktoré v existujúcej UNM absentujú, 
alebo sú často nevyhovujúce. Napriek tomu, že fakulta každoročne prispieva UNM na zabezpečenie 
klinickej výučby, nie je možné komplexne pokryť materiálno-technické vybavenie jednotlivých 
kliník a oddelení aj pre zabezpečenie pedagogického procesu.  

Nová nemocnica je plánovaná ako univerzitná nemocnica, preto je v záujme všetkých 
zúčastnených strán, aby sa odborný personál spojil, podporoval a rozvíjal oblasť vzdelávania 
pregraduálne i postgraduálne. Dôležitá je aj finančná stránka vzdelávania, ktorá je ovplyvnená 
systémom financovania vysokého školstva, systémom financovania zdravotníctva, grantovými 
schémami na podporu vysokoškolského vzdelávania ale i platobnou schopnosťou najmä 
zahraničných študentov.  

Koncepcia vzdelávania v novej univerzitnej nemocnici je preto postavená na týchto základných 
bodoch: 

a) vytvorenie adekvátnych, kvalitatívne vyhovujúcich priestorov pre vzdelávanie v klinických 
odboroch medicíny vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, 

b) vytvorenie unikátneho pracoviska pre postgraduálne štúdium v klinických lekárskych vedách  
c) zadefinovanie a určenie profesionálnej identity jednotlivca postavenej na zdieľaní personálu a 

komplementácii úväzkov v súlade s princípmi nediskriminácie a transparentnosti, resp. 
nastavenie procesov, ktoré budú vyrovnávať pracovné zaťaženie  

d) zadefinovanie a učenie profesionálnej identity nemocničného pracoviska - či je dominantne 
orientované na zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie alebo výskum a tomu prispôsobiť jeho 
prevádzku, 

e) efektívne využívanie moderných spôsobov medicínskeho vzdelávania a redukcia rozdielov 
medzi dôležitosťou vzdelávania a výskumu,  

f) zadefinovanie spoločných strategických cieľov v oblasti vzdelávania, 
g) nastavenie finančného riadenia vzdelávania ako súčasť medzirezortnej stratégie , 
h) nastavenie spoločného medzirezortného a inštitucionálneho systému komunikácie. 

Po vybudovaní novej nemocnice vzniknú priestory nielen pre poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti, ale aj pre vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť. Nové možnosti vo vzdelávaní sa 
rozširujú aj v súvislosti s plánovanými galériami nad operačnými sálami, špeciálnymi seminárnymi 
miestnosťami či laboratóriami pre zubných lekárov a nelekárske programy. Blízkosť Simulačného 
výučbového centra zefektívni jeho využívanie klinickými pracoviskami. Na prednášky môžu byť 
taktiež využívané priestory fakulty v existujúcej lokalite.  

Kapacita lôžkového fondu novej nemocnice predpokladá 660 lôžok. Klinické vzdelávanie vyžaduje 
tzv. "bedside teaching" alebo učenie pri lôžku pacienta je jedným z kľúčových faktorov vzdelávania 
a praktického nácviku zručností dôležitých pre povolanie lekára resp. ďalších zdravotníckych 
profesionálov. Je to najdôležitejšia forma klinického vzdelávania, prostredníctvom ktorého študenti 
získavajú nielen odborné ale aj sociálne a komunikačné zručnosti a fakulta si to plne uvedomuje. 
Napriek tomu správnou a vhodne zvolenou kombináciou výučby pri lôžku a moderných foriem 
výučby môžeme docieliť kvalitatívne vyššiu pripravenosť na klinickú prax.  

Je to spôsobené možnosťou opakovaného tréningu základných zručností, ktoré by pri lôžku pacienta 
neboli možné, znížením frustrácie a stresu lekárov a študentov pri neočakávaných situáciách, či 
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časovo efektívnejším vyučovaním. Okrem toho, kombináciou tradičných a moderných spôsobov 
výučby budeme redukovať aj vplyv vzdelávania na pacienta, obzvlášť keď je pred ním študent 
ponižovaný pokiaľ nevie odpovedať na otázky alebo nesprávne vykoná fyzikálne vyšetrenie.  
Kapacita lôžkového fondu je dostatočná pre potreby vzdelávania. 
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Príloha 3 Súčasný stav výskumu a vývoja v UNM a Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine 

Veda, výskum a vývoj sa v Univerzitnej nemocnici Martin a JLF UK v Martine považuje za 
základnú súčasť existencie oboch organizácií, za zdroj získavania poznatkov uplatňovaných 
v procese vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a za základ ukazovateľov kvality.  

Rozvoj vedy, výskumu a vývoja je zároveň príspevkom JLF UK k zaujatiu pozície Univerzity 
Komenského ako „výskumnej univerzity“, k podpore pozícií fakulty a UNM na poli medzinárodnej 
vedy a k zvyšovaniu úrovne medicíny a nelekárskych študijných programov v rozsahu pôsobnosti 
fakulty, jej univerzitnej nemocnice a slovenského zdravotníctva a vedy.  

V súvislosti s danou oblasťou fakulta a UNM: 

a) podporuje študentskú vedeckú a odbornú činnosť a to aj prostredníctvom financovania tzv. 
kvalifikovaných stážistov z vlastných zdrojov fakulty,  

b) podporuje všetky formy doktorandského štúdia s dôrazom na dennú formu s cieľom obnovy a 
rozvoja ľudských zdrojov,  

c) vytvára nové miesta vedeckých pracovníkov a obsadzuje ich talentovanými mladými vedcami,  
d) podporuje vyššie a integrované formy výskumu v celoštátnom meradle (APVV, VEGA, KEGA, 

MZ SR) a zapojenie do výskumu v európskom a svetovom výskumnom priestore,  
e) podporuje rozvoj infraštruktúry pracovísk JLF UK a UNM a rozvoj najlepších pracovísk;  
f) podporuje rozvoj nových vedných oblastí s cieľom ich integrácie do existujúcich medicínskych 

vied a do problematiky ošetrovateľskej starostlivosti v zdraví a chorobe,  
g) využíva výsledky výskumu a vývoja na úseku vzdelávania, diagnosticko-liečebnej, 

zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti, 
h) udržiava vzťahy na medzinárodnej úrovni s partnerskými univerzitami v Európe a vo svete. 

JLF UK a UNM majú ambíciu byť nielen popredným centrom vzdelanosti na európskej úrovni, ale 
aj fakultou s medzinárodne akceptovanou úrovňou svojho výskumu a rozvíjať svoju identitu 
kvalitnej vedeckej a vzdelávacej ustanovizne aj budovaním Centier excelentnosti v spolupráci s 
ostatnými súčasťami UK. Podpora výskumu je orientovaná na výkon a kvalitu a na vyššiu mieru 
využívania prístupu ku grantovým domácim i zahraničným zdrojom. Najvýznamnejším zlepšením 
vedeckého prostredia JLF UK a UNM bolo zriadenie Martinského centra pre biomedicínu   (BioMed 
Martin), ktoré je stimulom pre realizáciu vedecko-výskumných a vývojových činností najvyššej 
kvality s excelentným prístrojovým vybavením v prostredí jedinečnej atmosféry kolegiality a 
maximálnej spokojnosti všetkých zainteresovaných strán a pracovníkov. Okrem BioMedu fakulta v 
priamej interakcii s nemocnicou zriadila tri ďalšie excelentné pracoviská, z ktorých dve sú situované 
priamo v prostredí UNM - Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum a Centrum 
experimentálnej a klinickej respirológie. Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti 
diagnostiky a liečby nádorových ochorení zabezpečuje v spolupráci s Rádiologickou klinikou JLF 
UK a UNM "advanced" diagnostiku pri vybraných onkologických ochoreniach.  

V roku 2020 sa fakulta stala lídrom v celonárodnom projekte tzv. národnej biobanky pre 
onkologické a raritné ochorenia. Tento záväzok a zároveň výzva prináša nové možnosti pre 
realizáciu biomedicínskeho výskumu a vývoja. Slovenská republika je poslednou z členských krajín 
EÚ, ktorá nemá biobanku a preto je tomuto projektu prikladaný veľký význam. Projekt je zlomovým 
pre celú biomedicínsku obec. 

Nemocnica i fakulta preferujú publikovania výstupov vedecko-výskumnej činnosti v časopisoch 
registrovaných v databázach Current Contents Connect, Web of Science alebo SCOPUS a v 
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posledných rokoch sa stále viac venujú aj ďalším formám ochrany duševného vlastníctva v súlade 
s platnou legislatívou. (viď tabuľka 4.1 a 4.2) 

Tabuľka 83 Počet publikácií podľa kategórií 

Kategórie publikácií 2016 2017 2018 2019 2020 

1. kategória (AAA – ACD, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, 
EAJ) 37 51 25 

 

35 

 

33 

2. kategória (ADC + ADD a ADM + ADN, BDC+BDD, 
BDM+BDN) 183 219 221 

 

229 

 

264 

823. kategória (ADE, AEC, AFA, AFC) 58 41 40 
 

59 

 

34 

4. kategória (ADF, AED, AFB, AFD) 115 174 163 
 

138 

 

149 

5. kategória (AEG, AEH, AEM, AEN, AFE, AFF, AFG, 
AFH) 307 292 265 

 

316 

 

125 
SPOLU 700 777 714 777 605 

Tabuľka 84 Počet citácií na JFL UK v Martine 

Kategória citácií 2016 2017 2018 2019 2020 
Citácie dokumentov zamestnancov 891 937 845 1229 1076 
Citácie zamestnancov 2587 2438 2195 3573 3106 
SPOLU 3478 3375 3040 4802 4182 

Procesom pravidelného hodnotenia podlieha aj príprava a realizácia projektov, ktoré umožňujú a 
podporujú konkrétne aktivity výskumu a vývoja v súlade so zameraním pracovísk JLF UK a UNM.  

Tabuľka 85 Počet riešených projektov 

Grantová schéma 2014 2015 2016 2016 2018 2019 2020 
VEGA 36 28 28 31 35 44 47 
KEGA 9 6 5 5 6 8 7 
APVV 12 16 15 19 21 23 20 
GUK 27 24 35 28 37 32 29 
MZ 9 9 9 0 8 13 13 
Štrukturálne fondy (ERDF, ESF) 19 15 15 0 0 7 13 
Iné 11 12 10 7 7 6 7 
SPOLU 123 110 117 90 113 133 136 

Obidve organizácie participujú na príprave a organizovaní vedeckých a odborných podujatí s 
medzinárodnou účasťou.  

Záujmom oboch organizácií je tiež zvyšovanie kvalifikácie a kompetenčný rast a to aj cestou 
podpory habilitácií a vymenúvacích konaní.  
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Tabuľka 86 Počet ukončených habilitačných a vymenúvacích konaní 

Prehľad habilitácií a vymenúvacích 
konaní 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ukončené habilitačné konanie (doc.) 6 3 3 6 5 6 5 
Vymenúvacie konanie (prof.) 1 1 6 3 6 2 6 

SPOLU 7 4 9 9 11 8 11 

Pre zabezpečenie podpory vedy, výskumu a vývoja v oblastiach prípravy a implementácie 
projektov, kvality laboratórnej a klinickej praxe, transferu technológií, popularizácie vedy a v 
neposlednom rade vo vzdelávaní v oblastiach priamo súvisiacich s výskumom a vývojom bolo v 
novembri 2016 zriadené Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja (Vnútorný predpis JLF UK 
č. 32/2015 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Centra pre podporu vedy, výskumu, 
vývoja na JLF UK v Martine). Centrum poskytuje bezplatné služby pre všetky pracoviská JLF 
UK a UNM a spolupracuje s viacerými štátnymi i neziskovými organizáciami. 

Nová nemocnica bude mať vysoký potenciál pre výskum a vývoj, ktorý je integrálnou súčasťou 
nielen medicínskeho vzdelávania, ale aj poskytovania zdravotnej starostlivosti. Budovanie silného 
a udržateľného klinického výskumného programu zahŕňa komplexný prístup, ktorý je postavený na 
stratégii medzirezortnej spolupráce medzi JLF UK a UNM, zapojení zainteresovaných strán, 
podpore informovanosti, pochopenie požiadaviek na výskumno-vývojovú infraštruktúru a 
zadefinovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Koncept novej nemocnice predpokladá, že JLF 
UK a UNM vytvoria unikátny priestor pre výskumno-vývojovú spoluprácu založenú na špičkovom 
prostredí, interdisciplinárnom prístupe, odborných vedomostiach, klinických zručnostiach a 
komplexnej administratívnej podpore.  

Nová univerzitná nemocnica sa zameria najmä na realizáciu klinického výskumu a to aj 
prostredníctvom realizácie klinických štúdií v súlade s platnou legislatívou. Výskum a vývoj bude 
prevažne aplikovaný, t.j. zameraný na následnú aplikáciu výsledkov do klinickej praxe, s priamym 
dopadom na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej oblastiach. Existujúca 
nemocnica nemá vhodné podmienky na realizáciu výskumno-vývojových aktivít a to aj z dôvodu 
personálnych a finančných kapacít. Táto situácia sa môže signifikantne zlepšiť podobne ako pri 
vzdelávaní prostredníctvom týchto bodov:   

a) vytvorenie adekvátnych, kvalitatívne vyhovujúcich priestorov pre výskum a vývoj, 
b) zadefinovanie a určenie profesionálnej identity jednotlivca postavenej na zdieľaní personálu a 

komplementácii úväzkov v súlade s princípmi nediskriminácie a transparentnosti, resp. 
nastavenie procesov, ktoré budú vyrovnávať pracovné zaťaženie  

c) zadefinovanie a učenie profesionálnej identity nemocničného pracoviska - či je dominantne 
orientované na zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie alebo výskum a tomu prispôsobiť jeho 
prevádzku, 

d) efektívne využívanie Martinského centra pre biomedicínu a ďalších výskumných 
pracovísk/centier JLF UK, vrátane národnej biobanky, 

e) zadefinovanie spoločných strategických cieľov v oblasti výskumu a vývoja, 
f) nastavenie finančného riadenia výskumu a vývoja ako súčasť medzirezortnej stratégie , 
g) nastavenie spoločného medzirezortného a inštitucionálneho systému komunikácie, 
h) integrácia informačných systémov NBM, komplexná archivácia dát. 
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Nemocnica bude podporovať aj pravidelné stretnutia rôznych odborníkov, financovanie 
výskumných zámerov a získavanie excelentných pracovníkov. Pre nastavenie efektivity tohto 
systému bude nevyhnutné prepojenie na jednotlivé výskumné súčasti JLF UK, spolupráca medzi 
pracoviskami nemocnice, ale aj úzka spolupráca s externými pracoviskami, ku ktorým patria ďalšie  
zdravotnícke a výskumné inštitúcie. Vedeckí pracovníci v nemocnici majú dostatočné vedomosti, 
skúsenosti a nápady na riadenie projektov výskumu a vývoja, na druhej strane väčšina z nich 
vyžaduje pomoc expertov na to, aby uplatnili svoje výsledky v praxi a zároveň aby ochránili duševné 
vlastníctvo organizácie. Pre efektívnosť a účinnosť riadenia projektov výskumu a vývoja bude tiež 
potrebné nastaviť taký informačný systém, ktorý poskytne všetkým relevantným osobám informácie 
o procesoch výskumných projektov v reálnom čase, potenciálnych zdrojoch (štátne dotácie, stimuly, 
štrukturálne fondy, granty EU a pod.) a podrobnosti o zapojení výskumných pracovníkov.  

Výstavba novej nemocnice si vyžiada zmeny v štruktúre výskumu a vývoja ako aj stratifikáciu 
výskumno-vývojových zámerov v súlade s aktuálne nastavenými stratégiami MZ SR, MŠVVaŠ a v 
neposlednom rade aj zosúladenie výskumno-vývojových stratégií JLF UK a UNM. 

 V blízkosti lokality Veľká hora, kde bude situovaná nová nemocnica plánuje v súčasnosti JLF UK 
aj  výstavbu biobanky, ktorá je predmetom dopytového projektu Operačného programu Výskum 
a inovácie. 

Výraznejšie pripojenie nemocnice na fakultu predstavuje prosperujúci model, v ktorom je optimálne 
skombinované vzdelávanie a výskumno-vývojové aktivity ako aj riadenie a financovanie týchto 
hlavných oblastí. Vedenie UNM a vedenie JLF UK už v súčasnosti pracujú  prevažne synergicky, 
avšak pri zefektívnení podpory najmä v oblasti personálnych kapacít a s podporou oboch rezortov 
môžu výrazne zvýšiť kvalitu profesionálnej budúcnosti zdravotníckych služieb nielen v regióne ale 
i v rámci celého Slovenska. Komplexné vzťahy medzi oboma organizáciami budú ošetrené 
prostredníctvom zmluvných vzťahov v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR.  
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Príloha 4 Záverečné hodnotenie EIA (vzhľadom k rozsahu je priložené separátne) 
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Príloha 5 Vyjadrenie Ministerstva financií 
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