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„Disclaimer“

Nasledujúci Dokument, vrátane všetkých jeho príloh, bol zostavený a je závislý na Informáciách a na
Predpokladoch poskytnutých alebo konzultovaných s Národným ústavom detských chorôb („NÚDCH“),
príspevková organizácia. smart healthcare solutions, s.r.o., pri tvorbe tohto Dokumentu, neoverovala
presnosť, platnosť a úplnosť týchto Informácií. Podstatné a významné zmeny v kľúčových Informáciách
môžu mať významný vplyv na závery uvedené v tomto Dokumente.

smart healthcare solutions, s.r.o. sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek chyby alebo
opomenutia Informácií obsiahnutých v tomto Dokumente a jeho prílohách. smart healthcare solutions,
s.r.o. (vrátane jej partnerov, zamestnancov, agentov a subdodávateľov) neprijíma a nemá žiadnu
zodpovednosť v zmluve, občianskoprávnom delikte ani inak voči Zadávateľovi alebo iným tretím stranám
vo vzťahu k Informáciám a záverom uvedeným v tomto Dokumente. Akékoľvek použitie Informácií
uvedených v tomto Dokumente je úplne na vlastné riziko.

Použitie tohto dokumentu, alebo jeho časti, na iné účely a sprístupnenie dokumentu akýmkoľvek tretím
stranám je možné len na základe písomného súhlasu spoločnosti smart healthcare solutions, s.r.o..
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Národný ústav detských chorôb (ďalej „NÚDCH“) bol zriadený ako štátna príspevková organizácia

rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR („MZ SR“) Zriaďovacou listinou s účinnosťou od 1.

januára 1991. Dnešnú podobu nadobudol neskoršími rozhodnutiami o zmene Zriaďovacej listiny zo

strany MZ SR. Základným poslaním NÚDCH je plniť úlohy súvisiace so starostlivosťou o ochranu,

zachovanie a navrátenie zdravia pacientom od narodenia do 18 rokov + 364 dní poskytovaním

zdravotnej starostlivosti.

NÚDCH má lôžkovú časť, ambulantnú časť a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky. Okrem lôžkovej

časti nemocnice s kapacitu 419 postelí sa zdravotná starostlivosť poskytuje aj v špecializovaných

ambulanciách. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky sú štruktúrované do Rádiodiagnostického

oddelenia, Oddelenia laboratórnej medicíny a Fyziatricko - rehabilitačného oddelenia. NÚDCH je

tiež výukovou bázou viacerých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej

univerzity v Bratislave a iných škôl - vykonáva pregraduálnu a postgraduálnu výchovu.

Predložená analýza NÚDCH prehľadne sumarizuje do jednotlivých celkov pohľad na areál

nemocnice, nemocničnú infraštruktúru a na predpokladaný reálny rozvoj nemocnice vrátane

pohľadu na súvisiacu medicínsko-ekonomickú a investičnú racionalitu navrhovaného rozvojového

konceptu pre NÚDCH. Rozvojová koncepcia navrhuje a sústredí sa na výstavbu nového objektu A1x

združujúceho akútnu medicínu, komplex centrálnych operačných sál a urgentný príjem.

Vstupná metodika bola zvolená cez identifikáciu budúcich potrieb medicínskych požiadaviek. Na

základe preverenia aktuálneho stavu dispozícií, logistiky, medicínskych a prevádzkových postupov,

personálneho zabezpečenia, prevádzkových a širších súvislostí a predpokladaného vývoja výkonnosti

nemocnice, je predložený koncept, ktorý prioritne zohľadňuje zefektívnenie, optimalizáciu a

skvalitnenie fungovania nemocnice a to tak po stránke infraštruktúrnej ako aj procesnej.
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Súhrn
• Zadaním bolo vypracovanie a návrh medicínsko-investičnej koncepcie rozvoja súčasného areálu NÚDCH, vrátane medicínskeho plánu, kapacitného modelu a návrhu logistických väzieb so

zohľadnením možného budúceho vývoja výkonnosti a štruktúry poskytovanej zdravotnej starostlivosti NÚDCH.

• Pripravený kapacitný model modeluje možné dopady implementácie tzv. Optimálnej siete nemocníc („OSN“), na základe verejne dostupných informácií ku dňu spracovania tejto štúdie.

• Z pohľadu demografie (pokles počtu detí a mladistvých o 12% do roku 2035), ako aj z pohľadu zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti je žiadúca ďalšia koncentrácia komplexnej pediatrickej
starostlivosti práve do NÚDCH, ktorý už dnes poskytuje najkomplexnejšie spektrum starostlivosti o pediatrických pacientov na Slovensku. Príklady zo zahraničia (napr. ČR) však ukazujú, že existuje
priestor na ešte vyššiu mieru centralizácie vybraných pediatrických výkonov.

• Pre dosiahnutie optimálnej úrovne komplexnosti pediatrickej starostlivosti na úrovni národného ústavu odporúčame (minimálne) priestorové spojenie predovšetkým s detským kardiocentrom , ktoré
bolo v minulosti vyčlenené z bývalej Detskej fakultnej nemocnice, a následne aj s pracoviskom infektológie.

• Naším odporúčaním je realizácia navrhovaného rozvojového scenára NÚDCH-u, ktorý otvára priestor na reorganizáciu jednotlivých pracovísk v rámci objektovej sústavy NÚDCH. Navrhovaná
reorganizácia predstavuje zvýšenie efektivity zdravotníckej prevádzky, zlepšenie logistických väzieb a jasné definovanie trasológie pacientov a na neposlednom mieste aj komfortu pre pacientov,
sprevádzajúce osoby a personál nemocnice. Cieľovým stavom rozvojového scenára NÚDCH (Scenár A) je vytvorenie komplexnej terciálnej detskej nemocnice na Slovensku s vybudovanou
priestorovou kapacitou pre vzdelávacie a simulačné centrum.

• Realizácia navrhovanej koncepcie by zároveň znamenala významné zvýšenie efektívnosti nemocnice:

▪ Zvýšenie počtu výkonov (hospitalizácie + JAS) o 4,3%

▪ Zníženie počtu lôžok o 19,7%

▪ Zvýšenie obložnosti o 55,2%

• Prvým kľúčovým krokom k realizácii navrhovanej koncepcie je realizácia prvej a druhej fázy projektu, ktorou je výstavba navrhovaných objektov A1x a P1x, ktoré poskytnú zázemie najmä pre akútnu
zdravotnú starostlivosť v podobe moderného urgentného príjmu s priamym napojením na operačné sály, jednotku intenzívnej medicíny, strešný heliport, diagnostiku, centrum jednodňovej
starostlivosti a zákrokové a endoskopické centrum. Táto etapa zahŕňa aj výstavbu nového parkovacieho domu s kapacitou 338 parkovacích miest, ktorý vyrieši kritickú situáciu s parkovaním v areáli
NÚDCH a v jeho okolí. Predpokladané investičné náklady na túto fázu sú vo výške 93,0 mil. EUR bez DPH (123,3 mil. EUR vrátane DPH a inflácie) pričom predpokladané ukončenie výstavby je
predpokladaný v roku 2027.

• Z ekonomického porovnania scenárov je zrejmé, že predložená rozvojová koncepcia NÚDCH (Scenár A) má v porovnaní so Scenárom B pre NÚDCH o 35.3 mil. EUR vyššie čistú súčasnú pridanú hodnotu,
a teda je okrem aspektov medicínskych a prevádzkových, výhodnejšia aj z ekonomického pohľadu.

4

Scenár B Scenár A Rozdiel medzi Scenárom A a Scenárom B

Čistá súčasná pridaná hodnota projektu
(diskontní sazba = 4.0%)

EUR (536) mil. EUR (463) mil. + EUR 73.5m

Doba návratnosti projektu n/a n/a 2044 (10 rokov)

Rok ukončenia realizácie projektu 2027 2034 + 7 roky

Celková výška investície (nominálna hodnota) EUR 62.2m EUR 215.9m + EUR 153.7m

Celková úžitková plocha (z toho zdravotnícka) 85,115 m2 (67,134 m2) 102,832 m2 (78,198 m2) + 17,717 m2 ( + 11,064 m2)
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Základnou myšlienkou medicínskej a logistickej koncepcie je centralizácia zdravotníckych
prevádzok do funkčného celku s optimalizáciou väzieb zdravotníckej starostlivosti, pohybu
pacientov, zdravotníckeho personálu, prevádzkových tokov materiálu, jedla, odpadu a dopravy a k
tomu potrebný a nevyhnutný rozvoj technického zázemia a infraštruktúry.

Hlavné princípy a ciele infraštruktúrnej koncepcie:

• Terciárna nemocnica s vysoko špecializovaným programom zameraným na komplexnú
multiodborovú problematiku chorôb a úrazov detského veku

• Zohľadnenie externalít v koncepcii poskytovanej zdravotnej starostlivosti (objemová a
infraštruktúrna koncepcia NÚDCH) musí zohľadňovať dva faktory:

• Presun detského kardiocentra späť do NÚDCH

• Identifikovať procesné riziká spojené s presunom UNB – Kramáre do lokality Rázsochy.

• Kompaktnosť v prevádzkových súvislostiach nemocnice a pripravovanej generálnej rekonštrukcie
hlavnej objektovej sústavy

• Unifikovateľnosť klinických pracovísk s klientskym modelom 1 a 2 - lôžkových izieb

• Koncept centrálnych servisných klinických pracovísk (urgentný príjem, jednodňový stacionár,
akútne rádiodiagnostické pracovisko, vznik zákrokového centra, komplexu operačných sál a pod.)

Ostatné medicínske a nemedicínske princípy:

o Zdravotná starostlivosť zameraná na princíp lekár prichádza za pacientom

o Hotelový komfort pre dieťa a sprevádzajúcu osobu

o Krátke vzdialenosti so zvýšenou produktivitou v logistike poskytovania zdravotnej starostlivosti

o Logistika nemocnice zameraná na zohľadnenie objemových konceptov

o Oddelené trasy ambulantných pacientov od hospitalizovaných

o Centralizované logistické centrum

o Centrálny operačný trakt s novou logistikou

o Elektronizácia medicínských a ne-medicínských procesov

o Zohľadnenie bezpečnostných pravidiel (externých/interných)

o Dispozícia voľnočasových aktivít (nemocničné kaplnky, kaviarne, obchody)

Zdravotná starostlivosť zameraná na princíp lekár prichádza za pacientom

V NÚDCH je centrom pozornosti detský pacient, jeho zdravie, bezpečnosť a pohodlie. Súčasťou
zdravotnej starostlivosti orientovanej na pacientov je aj efektivita, vedúca k jeho skorému
uzdraveniu. Na rozdiel od iných nemocníc sa v tejto nemocnici bude dbať na čo najmenší nutný
pohyb hospitalizovaného pacienta po novom centralizovanom akútnom monobloku nemocničného
parku. Zdravotnícky personál „prichádza“ za pacientom aj s potrebným vybavením, nie naopak.
Celý komplex nemocnice je navrhnutý účelne, efektívne a hospodárne, aby sa minimalizoval čas
strávený presunmi.

Hotelový komfort pre pacienta a príbuzných

Smerom k južnej časti nemocničných blokov E a A1x slabne intenzita pohybu pacientov. Každá izba
na lôžkovom oddelení centralizovaného monobloku nemocnice bude primárne určená pre dvoch
pacientov, technicky však môže byť v prípade potreby prispôsobená na jednolôžkovú izbu, teda pre
1 pacienta, a to bez akýchkoľvek konštrukčných zmien. V takom prípade je možné komfortné
ubytovanie sprevádzajúcej osoby priamo na pacientskej izbe. Samozrejmosťou každej izby je
sociálne zariadenie (všetko v bezbariérovom režime) s uplatnením princípu, že každá nemocničná
izba môže byť pripojená a diaľkovo monitorovaná v režime sledovania vitálnych funkcií
neinvazívneho charakteru.

Krátke vzdialenosti so zvýšenou produktivitou v logistike poskytovania zdravotnej starostlivosti

Vďaka sústredeniu zdravotnej starostlivosti na jednom mieste a presunu tzv. suchou nohou po
celom priestore nemocnice dochádza k zvýšenej produktivite v logistike poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Krátke vzdialenosti znamenajú okrem iného aj flexibilnejšie „použitie“ personálu
nemocnice tam, kde je najviac potrebný (t.j. pri pacientovi). Ťažiť z toho môžu najmä lôžkové
oddelenia, ale aj priestory, ktoré môžu meniť flexibilne svoj účel bez akýchkoľvek stavebných úprav.
Nutná bude jednotná štruktúra oddelenia (úplná unifikácia) i samotnej budovy s unifikovaným
usporiadaním. Rozvojovým a nosným programom väčšiny lekárskych odborov je potreba
jednodňových stacionárov, ktoré odľahčia aktuálne intenzívne využívané ambulantné krídlo a
ponúknu priestor pre ďalšie programy starostlivosti o pacienta. Samozrejmosťou je vybudovanie
zákrokového centra, ktoré má odľahčiť existujúcemu operačnému centru.
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Logistika nemocnice zameraná na zohľadnenie objemových konceptov

Základná schéma rozvrhnutia prevádzok nemocnice vychádza z nutných a logických nadväzností
medzi jednotlivými prevádzkami a z logiky a množstva pohybu pacientov. Kvôli eliminácii množstva
kolíznych miest (primárne vertikálne osi s komunikáciami) sú prevádzky s vyššou intenzitou pohybu
pacientov umiestnené v blízkosti nástupu do objektovej sústavy. V blízkosti nového hlavného
vstupu bude dostatok podzemných parkovacích miest pomocou už existujúceho vybudovaného
parkovacieho domu, ktorý bude slúžiť pre verejnosť. Vstupná recepcia - hlavný komunikačný
nástup do nemocnice má čitateľnú a jasnú orientáciu pre pacientov, príbuzných a návštevy s
nepretržitým bezpečnostným recepčným systémom. Jednoduchým orientačným systémom
garantujeme dostupnosť urgentnej trasy pacientov, ambulantné trasy pre pacientov a trasy
pacientov na hospitalizáciu. V blízkosti hlavného vstupu nemocnice je verejná časť lekárne,
príjmová ambulancia, reštaurácia s jedálňou, nemocničná kaplnka. Smerom k budove E, A, A1x
slabne intenzita pohybu pacientov.

Oddelené trasy ambulantných pacientov od hospitalizovaných

V NÚDCH budú striktne oddelené trasy ambulantných pacientov od hospitalizovaných. Každá táto
kategória má v nemocnici samostatnú „cestu“ tak, aby nedochádzalo ku kríženiu klientov na lôžku
a klientov v ambulanciách. Ich vzájomné oddelenie bude realizované na niekoľkých úrovniach a je
spracované s už vybudovaným konceptom objektov A, E, B, C. Novobudované objekty zohľadňujú
tento princíp.

Centralizované logistické centrum

Logistické toky sú v nemocnici dôležitým predpokladom pre zaistenie hladkého fungovania
zdravotníckych procesov a samotnej organizácie. Logistika vyplýva najmä z jednotlivých
oddelených trás pre pacientov, zamestnancov, návštevníkov a tovar. Dôležitým faktorom logistiky
nemocnice je správne smerovanie pacienta tak, aby bolo efektívne, priateľské, pohodlné a
jednoduché. Nemenej dôležitá je trasa zamestnancov, ktorých presuny za pacientom budú priame,
jednoduché a účelné. K uvedenému má slúžiť novovybudovaný parkovací dom v južnej časti areálu
NÚDCH, ktorý so svojim samostatným vjazdom z ulice Jahodová zaistí bezpečný a kapacitne
nadimenzovaný parkovací dom.

Ukončenie hospitalizácie a výkony spojené s poliklinickým traktom budú smerované ku komerčnej
časti nemocnice – lekárni, reštaurácii, kaviarni a podobne v novo navrhnutom nástupnom objekte,
ktorý vytvorí dôstojný nástup do zdravotníckej inštitúcie takéhoto významu. Logistika tovaru je
nutná, avšak nie primárna, a nemala by rušiť ani jednu z uvedených trás. Vnútorná logistika pracuje
s novo inštalovaným pneumatickým dopravným systémom, ktorý eliminuje neúčelné zaťaženie
vertikálnych trás existujúcej objektovej sústavy a zohľadňuje lepšie využitie ľudského kapitálu v
starostlivosti o chorých.

Elektronizácia medicínskych a nemedicínských procesov

Moderná nemocnica 21. storočia používa papierovú dokumentáciu už iba v obmedzenej miere. Tzv.
bezpapierová nemocnica poskytuje rýchly prístup k informáciám na všetkých potrebných miestach.
Plánujeme, že NÚDCH bude mať dostatočné infraštruktúrne vybavenie pre budúcu elektronizáciu
procesov. Nespornou výhodou elektronickej dokumentácie je prístupnosť v digitálnom
nemocničnom informačnom systéme kdekoľvek v nemocnici. Takýto IT systém uľahčuje pracovné
procesy všetkým zamestnancom. Dokumenty môžu vidieť na akomkoľvek oddelení, na PC, iPade
alebo inom mobilnom zariadení. Elektronizácia sa týka aj ďalších nemocničných nemedicínskych
procesov, napríklad skladovej logistiky.

Zohľadnenie bezpečnostných pravidiel (externých/interných)

NÚDCH bude spĺňať bezpečnostný štandard v riadených vstupoch do jednotlivých blokov, partií,
oddelení a iných častí nemocnice. Koncept bezpečnostnej politiky identifikuje postup a možnosti
kto a ako sa dostane do riadenej zóny s akými právami a povinnosťami. Každý zdravotnícky
zamestnanec a pacient bude identifikovateľný, a to s elektronickou stopou.

Dispozícia voľnočasových aktivít (nemocničné kaplnky, kaviarne, obchody)

Vstupy budú prehľadne a zrozumiteľne identifikované aj s nočným režimom. Charakter hlavnej
nosnej komunikácie vo vnútri nemocnice bude mať formu tzv. „vnútorného bulváru“, ktorý klientov
povedie v smere od hlavného nástupného krídla nemocnice smerom k bloku E. V susedstve
hlavného vstupu bude verejná lekáreň, reštaurácie, kaviarne a nemocničná kaplnka s nadväzujúcou
relaxačnou zónou.

http://www.smart-health.cz/


e-mail: info@smart-health.cz

www.smart-health.cz

A.2. Lekárske odbornosti NÚDCH – procesný model

8

Vybrané pracoviská NÚDCH  Strategický zámer s väzbou na infraštruktúru Logistické väzby Efekt Trend vývoja

Kliniky

Ortopedická klinika

Dispozičná a medicínska synergia v rámci ,,chirurgického centra"

Rozšírenie aktivít do perioperačných zobrazovacích metód (O - rám s navigáciou) 

Štandardné ošetrovacie stanice s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií

Väzba na stacionárnu medicínu a zákrokové 

centrum

 Proklientské prostredie Stabilný

Neonatologická klinika intenzívnej 

medicíny

Vybudovanie centra s modernými prvkami novorodeneckej starostlivosti Rozšírenie 

zázemia pre rodičov s komplexnou starostlivosťou o novorodencov

Priama väzba na operačnú sálu Účelné využitie odborného zdravotníckeho personálu 

Proklientské prostredie

Rastový

Klinika pediatrickej urológie

Dispozičná a medicínska synergia v rámci ,,chirurgického centra" 

Štandardná ošetrovacia stanica s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií

Väzba na stacionárnu medicínu a zákrokové 

centrum

 Proklientské prostredie Stabilný

Klinika detskej psychiatrie

Komplexita v starostlivosti o duševné zdravie 

Bezpečnostná politika budovaných priestorov 

Štandardné ošetrovacie stanice s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií

Väzba na vonkajší priestor a jednodňový 

stacionár

Účelné využitie odborného zdravotníckeho personálu 

Proklientské prostredie

Rastový

Klinika detskej pneumológie a 

ftizeológie

Dispozičná a medicínska synergia v rámci ,,centra detskej medicíny" 

Zázemie a centralizácia bronchoskopického centra 

Štandardná ošetrovacia stanica s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií

Väzba na stacionárnu medicínu a zákrokové 

centrum

 Proklientské prostredie Rastový

Klinika detskej oftalmológie

Dispozičná a medicínska synergia v rámci ,,chirurgického centra" 

Štandardná ošetrovacia stanica s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií

Komplexita starostlivosti s väzbou na 

stacionárnu medicínu a zákrokovú sálu

Účelné využitie odborného zdravotníckeho personálu 

Proklientské prostredie

 Stagnačný

Klinika detskej neurológie

Dispozičné a medicínske synergie v rámci ,,neuro starostlivosti" 

Rozšírenie aktivít do perioperačných zobrazovacích metód (O - rám s navigáciou) 

Štandardné ošetrovacie stanice s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií

Neuro centrum 

Stacionárna medicína

Účelné využitie odborného zdravotníckeho personálu 

Proklientské prostredie

Rastový

Klinika detskej hematológie a 

onkológie

Dispozičná a medicínska synergia v rámci ,,centra detskej medicíny" 

Štandardná ošetrovacia stanica s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií

Horizontálna väzba na stacionár, 

transplantačnú JIS a transplantačnú 

jednotku

Účelné využitie odborného zdravotníckeho personálu 

Proklientské prostredie

Rastový

Detská otorinolaryngologická 

klinika

Dispozičná a medicínska synergia v rámci ,,chirurgického centra" 

Štandardná ošetrovacia stanica s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií

Väzba na stacionárnu medicínu a zákrokové 

centrum

Proklientské prostredie Stabilný

Klinika detskej chirurgie

Dispozičná a medicínska synergia v rámci ,,chirurgického centra" 

Štandardná ošetrovacia stanica s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií

Väzba na stacionárnu medicínu a zákrokové 

centrum

Proklientské prostredie Rastový

Detská klinika anestéziológie a 

intenzívnej medicíny

Komplexita intenzívnej starostlivosti v kategórii intenzívnych lôžok 

multiodborového charakteru a resuscitačného pracoviska, ktoré pokrýva všetku 

dostupnú zdravotnú starostlivosť

Vertikálna väzba na urgentný príjem, 

centrálne operačné sály a heliport

Zrušenie decentralizovaných jednotiek intenzívnej 

starostlivosti na klinických pracoviskách NUDCH 

Proklientské prostredie

Rastový

Detská klinika (DK)

Dispozičná a medicínska synergia v rámci ,,centra detskej medicíny" 

Zázemie a centralizácia endoskopického centra 

Štandardná ošetrovacia stanica s možnosťou monitorácie vitálnych funkcií

Väzba na stacionárnu medicínu a 

diagnostický komplex

Proklientské prostredie Rastový

Detská dermatovenerologická 

klinika

Dispozičná a medicínska synergia v rámci ,,centra detskej medicíny" Štandardná 

ošetrovacia stanica s možnosťou monitorácie vitálnych funkcií

Väzba na stacionárnu medicínu Proklientské prostredie Stabilný

http://www.smart-health.cz/


e-mail: info@smart-health.cz

www.smart-health.cz

A.2. Lekárske odbornosti NÚDCH – procesný model

9

Vybrané pracoviská NÚDCH  Strategický zámer s väzbou na infraštruktúru Logistické väzby Efekt Trend vývoja

Oddelenie

Oddelenie detskej neurochirurgie 

(neurocentrum)

Dispozičná a medicínska synergia v rámci ,,neuro starostlivosti" 

Rozšírenie aktivít do perioperačných zobrazovacích metód (O - rám s navigáciou) 

Štandardné ošetrovacie stanice s možnosťou monitorácie vitálnych funkcií

 Neuro centrum Proklientské prostredie Rastový

Fyziatricko-rehabilitačné 

oddelenie

 Rozšírenie modalít fyziatricko - rehabilitačnej starostlivosti Kapacitné rozšírenie s využitím denného 

svetla

Proklientské prostredie Rastový

Nemocničná lekáreň

Centralizácia prevádzky do kompaktného celku s adekvátnym zázemím centrálnej 

prípravy cytostatík a príprava konceptu ,,central pharmacy" s prípravou dávok na 

pacienta

Väzba na inštaláciu pneumatického 

dopravného systému po celom komplexe 

NUDCH (potrubná pošta)

Medicínsko - ekonomická racionalita 

Redukcia zásob na pracoviskách 

Bezpečná medikácia

Stabilný

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Priama väzba na komplex centrálnych 

operačných sál a zákrokového centra

Účelné využitie odborného zdravotníckeho personálu 

Adekvátna organizácia a efektívny transport 

Zvýšená priechodnosť centrálnych operačných sál

Stabilný

Oddelenie centrálnych operačných 

sál

Centralizácia vysoko náročnej a nákladnej prevádzky do jedného podlažia 

Vybudovanie zázemia zákrokového centra a stacionárov

Vertikálna väzba na emergency, pracovisko 

OAIM (intenzívnej medicíny) 

Väzba na logistiku zákrokových centier s 

kapacitne dostatočným stacionárom

Úspora prevádzkových nadväzností a servisných 

miestností 

Účelné personalné využitie so zvýšenou produktivitou 

Medicínsko - ekonomická racionalita

Stabilný

Oddelenie liečebnej výživy a 

stravovania
 -  -  -

Stabilný

Oddelenie liečebnej výživy 

novorodencov a dojčiat
 -  -  -

Stabilný

Oddelenie urgentného príjmu 

(OUP)

Komplexita urgnentého príjmu s vybudovaním časti vysokoprahovej a 

nízkoprahovej (expektačné lôžka)

Vertikálna väzba na verejné parkovisko, flow 

emergency cestou pozemnej zdravotníckej 

záchrannej služby a vertikálna väzba na 

heliport

Pozitívny efekt expektačných lôžok a ich využitie v 

režime starostlivosti do 24 hodín 

Časová dostupnosť včasnej nemocničnej 

starostlivosti Proklientské prostredie

Rastový

Rádiologické oddelenie

Infrašttruktúra akútnych zobrazovacích metód v časovej dostupnosti v rámci 

vysokoprahového urgentného príjmu Rozšírenie modalít zobrazovacích metód: 

celkom (2x MR, 2xCT) pre dostupnosť a flexibilitu

Akútne zobrazovacie metódy dostupné na 

urgentnom príjme s garanciou flow 

inpatient / outpatient

Dostupnosť akútnych zobrazovaných metód 

Rozdelenie flow s väzbou na protiepidemické 

opatrenia 

Proklientské prostredie

Stabilný

Oddelenie laboratórnej medicíny

 Centralizácia prevádzky s vybudovaním zázemia centrálneho príjmu biologického 

materiálu

Väzba na inštaláciu pneumtaického 

dopravného systému po celom komplexe 

NUDCH (potrubná pošta)

Splnenie podmienok certifikácie a akreditácie 

laboratórnej prevádzky 

Účelné využitie pomocného personálu

Stabilný
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Rozvojová koncepcia NÚDCH – medicínsky plán – počet hospitalizácii

# oddelenie 2019H 2020H 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E 2033E 2034E 2035E

1 Klinika detskej chirurgie 4,177 3,467 4,177 4,139 4,094 4,093 4,095 4,076 3,923 3,743 3,663 3,596 3,528 3,486 3,431 3,377 3,325

2 Detská klinika 3,510 2,935 3,510 3,478 3,441 3,415 3,389 3,354 3,221 3,073 3,007 2,953 2,897 2,862 2,817 2,772 2,730

3 Detská otorinolaryngologická klinika 1,300 984 1,300 1,288 1,274 1,308 1,347 1,367 1,326 1,265 1,238 1,216 1,193 1,178 1,160 1,141 1,124

4 Klinika pediatrickej urológie 1,127 943 1,127 1,152 1,176 1,235 1,299 1,352 1,349 1,329 1,331 1,328 1,313 1,297 1,277 1,257 1,237

5 Klinika det. hematológie a onkológie 1,006 999 1,006 1,031 1,054 1,076 1,097 1,118 1,137 1,151 1,155 1,153 1,141 1,127 1,110 1,092 1,075

6 Klinika detskej neurológie 1,003 802 1,003 1,015 1,025 1,031 1,037 1,042 993 940 934 927 914 903 889 875 861

7 Klinika detskej oftalmológie 762 673 762 755 747 762 779 788 743 689 674 662 650 642 632 622 612

8 Detská ortopedická klinika 672 529 672 666 659 660 662 660 635 606 593 583 572 565 556 547 539

9 Klinika det. pneumológie a ftizeológie 649 460 649 663 676 687 691 694 696 696 691 686 676 668 658 647 637

10 Detská klinika KAIM-OIM 570 565 570 595 621 645 670 695 720 743 756 763 758 749 737 726 714

11 Klinika detskej psychiatrie 528 381 528 512 496 500 505 503 478 446 430 417 407 402 396 390 384

12 Detská dermatovenerologická klinika 507 291 507 502 497 518 542 556 541 516 505 496 487 481 473 466 459

13 Neonatologická klinika 334 450 450 446 441 462 485 499 499 488 478 469 460 455 448 441 434

14 Detská neurochirurgia 255 443 443 453 461 521 591 644 671 677 678 676 668 660 649 639 629

15 Transplantačná jednotka 215 169 215 213 211 213 215 216 214 209 205 201 197 195 192 189 186

SPOLU 16,615 14,091 16,919 16,909 16,873 17,126 17,402 17,562 17,145 16,574 16,340 16,126 15,862 15,670 15,422 15,180 14,946

Rozvojová koncepcia NÚDCH – medicínsky plán – presun vybraného spektra hospitalizácii do jednodňovej chirurgickej a stacionárnej medicíny
# oddelenie 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E 2033E 2034E 2035E

1 Klinika detskej chirurgie 0 0 0 0 0 101 197 193 189 186 183 181 178 175

2 Detská klinika 0 0 0 0 0 83 162 158 155 152 151 148 146 144

3 Detská otorinolaryngologická klinika 0 0 0 0 0 34 67 65 64 63 62 61 60 59

4 Klinika pediatrickej urológie 0 0 0 0 0 35 70 70 70 69 68 67 66 65

5 Klinika detskej hematológie a onkológie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Klinika detskej neurológie 0 0 0 0 0 52 104 104 103 102 100 99 97 96

7 Klinika detskej oftalmológie 0 0 0 0 0 39 77 75 74 72 71 70 69 68

8 Detská ortopedická klinika 0 0 0 0 0 16 32 31 31 30 30 29 29 28

9 Klinika detskej pneumológie a ftizeológie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Detská klinika KAIM-OIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Klinika detskej psychiatrie 0 0 0 0 0 12 23 23 22 21 21 21 21 20

12 Detská dermatovenerologická klinika 0 0 0 0 0 14 27 27 26 26 25 25 25 24

13 Neonatologická klinika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Detská neurochirurgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Transplantačná jednotka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPOLU 0 0 0 0 0 386 759 746 734 721 712 701 690 679

% zmena n/a n/a n/a n/a n/a n/a 96.8% -1.8% -1.6% -1.8% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%
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Strategické odporúčania v riešenej koncepcii NÚDCH:

• Centralizácia vybranej vysoko špecializovanej pediatrickej medicíny na
Slovensku / väzba na výkon, množstvo, kvalitu/

• Zohľadnenie trendov detskej medicíny a nadčasového konceptu poskytovania
zdravotnej starostlivosti (významný presun do stacionárnej medicíny)

• Medicínsko – ekonomická racionalita v presune detského kardiocentra späť do
novovybudovaných priestorov NÚDCH

• Problematika DFN BB a DFN Košice (komplexita a samostatnosť)

• Garancia ,,jedinečného“ konceptu terciárnej a komplexnej detskej nemocnice
na Slovensku s multioddborovým presahom

• Garancia dlhodobej udržateľnosti v prevádzke a logistike NÚDCH v rámci
odborového okolia (koncept zohľadňuje predpoklad presunu UNB – Kramáre
do lokality Rázsochy)

o väzba heliport

o budúci potenciál uvoľnenej časti lokality Kramáre pre
dlhodobú udržateľnosť

Procesné odporúčania riešenej koncepcie NÚDCH:

• Dostupná a bezpečná politika poskytovania zdravotnej starostlivosti s väzbou
na skorú nemocničnú starostlivosť (strešný heliport)

• Doplnenie rozsahu a komplexnosti Oddelenia urgentnej medicíny

• Centralizácia prevádzky Centrálnych operačných sál do jedného komplexu s
udržateľnou personálnou a procesnou politikou

• Rozšírenie a komplexita pediatrickej resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti

• Dostatočná kapacita novobudovanej stacionárnej medicíny

• Centralizácia prevádzky oddelenia nemocničnej lekárne

• Vybudovanie kapacity simulačného, vzdelávacieho centra detskej medicíny

• Dopravné riešenie areálu NÚDCH a okolia (veľkokapacitný podzemný parking
pre rodičov, návštevy a verejnosť) + kapacitne dostatočný parkovací dom pre
zamestnancov

• Hotel pre príbuzných/rodičov hospitalizovaných detí

• Koncept hotelových izieb 1 – lôžkový s miestom pre rodinného príbuzného

• Inštalácia pneumatického dopravného systému v novom koncepte NÚDCH

• Vybudovanie zázemia pre materskú škôlku pre zamestnancov NÚDCH

http://www.smart-health.cz/
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Národný ústav detských 
chorôb, NÚDCH Bratislava

Detská fakultná nemocnica s 
poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica 
Košice

Národný ústav detských chorôb, Bratislava (NÚDCH)
2019 Počet lôžok HP Obložnosť

Chirurgia 63 4,179 56.5%

Pediatria 85 3,106 44.6%

Otorinolaryngológia (ORL) 15 1,300 54.3%

Urológia 20 1,127 41.2%

Neurológia 20 1,009 58.0%

Hematológia a onkológia 36 1,001 60.1%

Oftalmológia 15 762 35.5%

Ortopédia 22 672 31.7%

Pneumológia a ftizeológia 22 647 36.3%

Pediatrická anestéziológia 21 574 36.4%

Detská psychiatria 20 527 68.6%

Determatovenerológia 18 507 41.1%

Diabetológia 11 416 48.1%

Neonatológia 35 368 40.8%

Neurochirurgia 10 254 33.8%

Transplantačná jednotka 6 214 97.0%

419 16,663 49.5%

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

2019 Počet lôžok HP Obložnosť

Pediatria 35 2,838 66.6%

Chirurgia 30 2,455 47.4%

Hematológia a onkológia 18 1,086 65.2%

Pediatrická intenzívna medicína 8 349 30.5%

Pediatrická anestéziológia 6 159 63.9%

97 6,887 57.6%

Detská fakultná nemocnica Košice

2018 Počet lôžok HP Obložnosť

Pediatria 100 3,739 70.5%

Infektológia 25 1,300 55.1%

Neurológia 20 976 61.2%

Otorinolaryngológia (ORL) 10 948 68.2%

Chirurgia 20 721 37.6%

Hematológia a onkológia 15 658 64.5%

JRSN 20 236 92.8%

Pediatrická anestéziológia 6 167 119.9%

Neonatológia 10 151 52.3%

Pediatrická intenzívna medicína 10 140 21.7%

JIS pediatrická 4 34 33.5%

240 9,070 64.3%

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave je jediná

samostatná komplexná nemocnica na Slovensku, ktorá sa

špecializuje na zdravotnú starostlivosť o detských pacientov, t.j.

do 18 rokov + 364 dní.

Ide o terciárne pracovisko pre detského pacienta na Slovensku.

Vzhľadom na zvyšovanie štandardu starostlivosti o detského

pacienta je žiaduce pokračovať v centralizácii náročnej a

špecializovanej detskej zdravotnej starostlivosti do jedného

koncového pracoviska.

NÚDCH má spomedzi všetkých detských fakultných nemocníc

na Slovensku najlepšie postavenie a odbornú ako aj technickú

pripravenosť plniť túto úlohu.

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica Martin, oddelenia pre deti a dorast

2019 Počet lôžok HP Obložnosť

pediatria 49 2,571 47.9%

detská chirurgia 10 906 45.5%

pediatrická intenzívna medicína 8 589 79.6%

pediatrická anestéziológia 8 115 50.3%

75 4,181 51.2%
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NÚDCH poskytuje nadregionálnu zdravotnú starostlivosť o detských pacientov, pričom takmer 50% hospitalizovaných pacientov má trvalé bydlisko mimo Bratislavského 
kraja. NÚDCH už dnes centralizuje časť hospitalizácií z regiónov stredného a východného Slovenska, pričom pri porovnaní napr. s ČR je zrejmé, že priestor na ďalšiu 
centralizáciu vybraných výkonov je ešte väčší.

Bratislavský kraj

52,1% 

Trnavský kraj

12,6%

Nitriansky kraj

12,4%

Trenčiansky kraj

9,4% z

Žilinský kraj

3,6% 

Banskobystrický kraj

3,6% 

Prešovský kraj

3,7% 

Košický kraj

2,1% 

Poznámka: Údaje za rok 2019
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Z demografickej krivky pre SR je

zrejmé, že už v roku 2023 príde k

zlomu vo vývoji počtu detí a

mladistvých, pričom od roku

2024 sa očakáva kontinuálny

medziročný pokles počtu

obyvateľov v tejto kategórii.

To znamená, že do roku 2035 sa

zníži počet detí a mladistvých o

138 tisíc, čo znamená pokles o

12 percent.

Toto považujeme za ďalší faktor

v prospech ďalšej koncentrácie

komplexných výkonov, ako aj

výkonov s nízkou početnosťou z

ostatných nemocníc v SR do

NÚDCH.
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2019 Hpa - súčasný stav Počet lôžok ALOS Lôžkový fond Obložnosť
Klinika detskej chirurgie KDCH 4,177 63 3.11 365 56.5%

Detská klinika DK 3,510 96 4.49 365 44.9%

Detská otorinolaryngologická klinika DORLK 1,300 15 2.29 365 54.3%

Klinika pediatrickej urológie KPU 1,127 20 2.67 365 41.2%

Klinika detskej hematológie a onkológie KDHaO 1,006 30 7.87 365 72.3%

Klinika detskej neurológie KDN 1,003 20 4.21 365 57.8%

Klinika detskej oftalmológie KDO 762 15 2.55 365 35.5%

Detská ortopedická klinika ORK 672 22 3.79 365 31.7%

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie KDPaF 649 22 4.50 365 36.3%

Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny DKAIM-OIM 570 21 4.88 365 36.3%

Klinika detskej psychiatrie KDP 528 20 9.49 365 68.7%

Detská dermatovenerologická klinika DDK 507 18 5.33 365 41.1%

Neonatologická klinika NKIM 364 35 14.22 365 40.5%

Detská neurochirurgia NEUCEN 255 10 4.84 365 33.8%

Transplantačná jednotka TJKD 215 12 9.90 365 48.6%

16,645 419 4.40 49.6%

Lô
žk

o
vá

 s
ta

ro
st

liv
o

sť

2019 Počet ambulancii
Klinika detskej chirurgie KDCH 4

Detská klinika DK 15

Detská otorinolaryngologická klinika DORLK 5

Klinika pediatrickej urológie KPU 3

Klinika detskej hematológie a onkológie KDHaO 4

Klinika detskej neurológie KDN 4

Klinika detskej oftalmológie KDO 5

Detská ortopedická klinika ORK 3

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie KDPaF 6

Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny DKAIM-OIM 1

Klinika detskej psychiatrie KDP 6

Detská dermatovenerologická klinika DDK 5

Neonatologická klinika NKIM 3

Detská neurochirurgia NEUCEN 1

Transplatnačná jednotka TJKD 1

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia FRO 1

Oddelenie laboratórnej medicíny OLM 1

Oddelenie urgentného príjmu OUP 4

72

A
m

b
u

la
n

tn
á 

st
ar

o
st

liv
o

sť

Aktuálny stav Počet operačných sál

COS 6

ORL 2
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Aktuálne fungujú operačné sály decentralizovane a sú umiestnené na troch rôznych 

miestach v rámci objektovej sústavy NÚDCH.
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Na základe poskytnutých dát o reálnej produkcii a spádovej oblasti zdravotnej starostlivosti Národného ústavu detských chorôb v Bratislave (NÚDCH) bol zostavený medicínsky plán za účelom stanovenia
potrebnej kapacity zariadenia. Stanovené kľúčové kapacitné parametre tvorili základ pre návrh konceptu rozvoja a objemovú štúdiu NÚDCH.

Medicínsky plán pre ústavnú starostlivosť zohľadňuje nasledujúce faktory a predpoklady:

• je zostavený na základe medicínskej produkcie NÚDCH z roku 2019 tak, aby výsledné dáta neboli ovplyvnené poklesom zdravotnej starostlivosti v rokoch 2020/2021 z dôvodu pandemickej situácie
okolo ochorenia COVID-19. Výnimku tvoria oddelenia, ktoré v roku 2020 rástli z rozličných dôvodov a to aj napriek pretrvávajúcej pandémii, konkrétne Neonatologická klinika a Klinika detskej
neurochirurgie.

• Medicínsky plán NÚDCH je zostavený na úrovni počtu hospitalizovaných pacientov po jednotlivých klinikách / oddeleniach na obdobie 15 rokov.

• Vývoj objemu zdravotnej starostlivosti zohľadňuje demografické ukazovatele relevantné pre NÚDCH pre dané obdobie, tzv. do roku 2035. Nakoľko NÚDCH slúži detským pacientom a ich rodičom zo
všetkých krajov SR, brali sme do úvahy vážený priemer demografických údajov za všetky kraje SR, a to pre populáciu obyvateľstva do 19 rokov. Použité demografické údaje boli pripravené
Výskumným demografickým centrom INFOSTAT a zohľadňujú zmeny počtu obyvateľov po jednotlivých vekových skupinách vrátane vplyvu predpokladanej pôrodnosti a migračných vplyvov v rámci
SR ako aj jednotlivých krajov.

• Medicínsky plán zohľadňuje súčasné medicínske trendy v rámci jednotlivých odborností.

• Medicínsky plán samostatne predpokladá a zohľadňuje odliv hospitalizácii a ich presun do jednodňovej starostlivosti.

• V rámci medicínskeho plánu je zohľadnený aj predpokladaný dopad reformy Optimalizácie Siete Nemocníc („OSN“) na NÚDCH. Tento faktor predstavuje výlučne odborný odhad spol. smart
healthcare solutions v konzultácii s manažmentom NÚDCH, a je zostavený na nasledujúcich predpokladoch:

• NÚDCH je už dnes vo výraznej miere profilovaná ako národná terciárna a koncová nemocnica pre detského pacienta na Slovensku. Vzhľadom na zvyšovanie štandardu starostlivosti o
detského pacienta je žiaduce v tomto trende pokračovať aj do budúcna. Vzhľadom na početnosť detských pacientov na Slovensku si myslíme, že na národnej úrovni je potrebné jedno takéto
pracovisko. NÚDCH spomedzi všetkých detských fakultných nemocníc na Slovensku má najlepšie postavenie a odbornú ako aj technickú pripravenosť plniť túto úlohu.

• V tomto zmysle predpokladáme, v rámci dopadov OSN na NÚDCH, zvýšenú mieru centralizácie pacientov s náročnými či závažnými diagnózami z celého územia Slovenskej republiky práve do
NÚDCH v Bratislave.

• V rámci medicínskeho plánu pripravovaného v rámci návrhu rozvojovej koncepcie NÚDCH počítame s centralizáciou hospitalizačných prípadov klasifikovaných pre detského pacienta primárne
ako medicínska služba 4. a 5. úrovne zo všetkých detských fakultných nemocníc na Slovensku do NÚDCH. Do tohto predpokladu bolo zakomponované aj pediatrické pracovisko v rámci
Univerzitnej nemocnice Martin.

• Počet takto určených hospitalizačných prípadov bol následne upravovaný o predpokladaný podiel pacientov vo vekovej skupine 15-19 rokov, nakoľko detských pacientov v tejto vekovej
kategórii je možné liečiť už aj v rámci štandardných oddelení pre dospelých, a nie je nevyhnutný ich prevoz do špecializovaného detského zariadenia.
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Počet hospitalizácii Súčasný stav Medicínsky plán Súčasný stav Návrh rozvojovej koncepcie

NÚDCH NÚDCH + OSN NÚDCH NÚDCH + OSN Počet lôžok Počet lôžok ALOS Lôžkový fond Obložnosť

Klinika detskej chirurgie KDCH 4,177 4,371 3,577 3,743 63 40 3.11 365 79.7%

Detská klinika DK 3,510 3,589 3,006 3,073 96 48 4.49 365 78.7%

Detská otorinolaryngologická klinika DORLK 1,300 1,477 1,113 1,265 15 10 2.29 365 79.3%

Klinika pediatrickej urológie KPU 1,127 1,245 1,203 1,329 20 12 2.67 365 80.9%

Klinika detskej hematológie a onkológie KDHaO 1,006 1,010 1,146 1,151 30 30 7.87 365 82.7%

Klinika detskej neurológie KDN 1,003 1,003 940 940 20 16 4.21 365 67.7%

Klinika detskej oftalmológie KDO 762 849 618 689 15 6 2.00 365 62.9%

Detská ortopedická klinika ORK 672 708 575 606 22 8 3.79 365 78.6%

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie KDPaF 649 649 696 696 22 12 4.50 365 71.4%

Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny DKAIM-OIM 570 570 743 743 21 14 4.88 365 70.9%

Klinika detskej psychiatrie KDP 528 606 389 446 20 16 9.49 365 72.5%

Detská dermatovenerologická klinika DDK 507 603 434 516 18 8 4.80 365 84.9%

Neonatologická klinika NKIM 334 426 406 488 35 24 14.22 365 79.3%

Detská neurochirurgia NEUCEN 255 419 494 677 10 12 4.84 365 74.8%

Transplantačná jednotka TJKD 215 232 194 209 12 12 9.90 365 47.3%

Spolu 16,615 17,756 15,535 16,574 419 268 4.48 77.0%

Presun hospitalizačných prípadov do režimu „day-care“
Medicínsky plán NÚDCH + OSN

Podiel HPa Počet HPa

Klinika detskej chirurgie KDCH 5.0% 197

Detská klinika DK 5.0% 162

Detská otorinolaryngologická klinika DORLK 5.0% 67

Klinika pediatrickej urológie KPU 5.0% 70

Klinika detskej hematológie a onkológie KDHaO 0.0% 0

Klinika detskej neurológie KDN 10.0% 104

Klinika detskej oftalmológie KDO 10.0% 77

Detská ortopedická klinika ORK 5.0% 32

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie KDPaF 0.0% 0

Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny DKAIM-OIM 0.0% 0

Klinika detskej psychiatrie KDP 5.0% 23

Detská dermatovenerologická klinika DDK 5.0% 27

Neonatologická klinika NKIM 0.0% 0

Detská neurochirurgia NEUCEN 0.0% 0

Transplantačná jednotka TJKD 0.0% 0

Spolu 759

Ďalšia lôžková kapacita

Stacionárna medicína

Denný stacionár "hematoonkológie" 4 lôžka

Stacionár detského lekárstva 15 lôžok

Stacionár zákrokovej a jednodňovej chirurgie 14 lôžok (+ "recovery area" 6 miest)

Dospávacia jednotka COS 15 lôžok

Špeciálne pracoviská

Expektačné lôžka - odd. urgentného príjmu 15 lôžok

"Emergency" lôžka - odd. urgentného príjmu 2 lôžka

Transplantačná jednotka kostnej drene 12 lôžok

Spolu 83 lôžok

C.3.2. Návrh optimálnej lôžkovej kapacity NÚDCH
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Dopad OSN na NÚDCH

Klinika Skrt. Počet HP centralizovaných do NÚDCH

Klinika detskej chirurgie KDCH 181 

Detská klinika DK 76 

Detská otorinolaryngologická klinika DORLK 121 

Klinika pediatrickej urológie KPU 110 

Klinika detskej hematológie a onkológie KDHaO 4 

Klinika detskej neurológie KDN 0 

Klinika detskej oftalmológie KDO 86 

Detská ortopedická klinika ORK 32 

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie KDPaF 0 

Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny DKAIM-OIM 0 

Klinika detskej psychiatrie KDP 68 

Detská dermatovenerologická klinika DDK 95 

Neonatologická klinika NKIM 80 

Detská neurochirurgia NEUCEN 65 

Transplantačná jednotka TJKD 12 

Súčet 930 

Celkový počet HP za DFNsP BB, DFN KE a pediatrické oddelenia UN Martin 17,653 

Podiel HP centralizovaných do NÚDCH 5.27%

C.3.3. Predpokladaný dopad OSN na výkonnosť NÚDCH

Tak ako samotná koncepcia OSN, aj medicínsky plán a kapacitný model NÚDCH predpokladajú zvýšenú mieru centralizácie pacientov s náročnými či závažnými diagnózami z celého územia Slovenskej
republiky práve do NÚDCH v Bratislave. V rámci medicínskeho plánu návrhu rozvojovej koncepcie NÚDCH počítame s centralizáciou hospitalizačných prípadov klasifikovaných pre detského pacienta
primárne ako medicínska služba 4. a 5. úrovne zo všetkých detských fakultných nemocníc na Slovensku do NÚDCH. Do tohto predpokladu bolo zakomponované aj pediatrické pracovisko v rámci
Univerzitnej nemocnice Martin. Znamená to presun 930 hospitalizačných prípadov do NÚDCH, čo predstavuje 5,27 percent z počtu pediatrických hospitalizačných prípadov DFNsP Banská Bystrica,
DFN Košice a UN Martin (Scenár A).
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Podiel operácií podľa sálu Počet operácii podľa sálu

Klinika
Súčasný stav

(NÚDCH, 2019)
Predpokladaný rozvoj
(NÚDCH + OSN, plán)

Operačné sály
„Day care“ 

operačné sály
Pôrodné sály / 

boxy
Urgentné sály Operačné sály

„Day care“ 
operačné sály

Pôrodné sály / 
boxy

Urgentné sály

Klinika detskej chirurgie 3,509 3,515 80.00% 10.00% 0.00% 10.00% 2,812 352 0 352 

Klinika detskej oftalmológie 1,099 1,115 20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 223 892 0 0 

Klinika pediatrickej urológie 1,029 968 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 677 290 0 0 

Detská ortopedická klinika 656 603 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 482 121 0 0 

Detská neurochirurgia 197 433 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 433 0 0 0 

6,490 6,633 4,627 1,654 0 352

Počet sál
Predpokladaný 
počet operácii

Priem. dĺžka 
operácie (hod.) 

Pracovný fond Počet týždňov Vyťaženosť

Operačné sály 7 4,627 2.19 43.00 48.00 70.25%

„Day care“ operačné sály 2 1,654 1.10 38.00 48.00 49.88%

Pôrodné sály / boxy 0 0 n/a n/a 48 n/a

Urgentné sály 1 352 3.50 168.00 48.00 15.26%

10 6,633

C.3.4. Návrh optimálnej kapacity operačných sál NÚDCH

http://www.smart-health.cz/


e-mail: info@smart-health.cz

www.smart-health.cz

23

Klinika Skrt.
Počet návštev

(NÚDCH, súčasný stav)
Počet návštev

(NÚDCH, medicínsky plán)
Priem. doba vyš.

(hod.)
Prac. doba

(hod./týždeň)

Počet prac. 
Týždňov
(týždeň)

Koeficient 
efektivity

(%)

Cielená 
vyťaženosť 
ambulancii

Predpokladaný 
počet amb.

Počet amb. dnes

Oddelenie urgentného príjmu OUP 49,387 64,168 0.75 168 52 75% 80% 9.0 6.0

Detská klinika DK 47,239 67,006 0.42 32 52 90% 90% 19.0 16.0

Klinika detskej chirurgie KDCH 23,539 36,576 0.25 32 52 90% 90% 7.0 4.0

Klinika detskej oftalmológie KDO 12,767 12,832 0.42 32 52 90% 90% 4.0 5.0

Detská dermatovenerologická klinika DDK 11,816 11,849 0.50 32 52 90% 90% 4.0 5.0

Detská otorinolaryngologická klinika DORLK 10,118 9,465 0.50 32 52 90% 90% 4.0 5.0

Klinika detskej hematológie a onkológie KDHaO 8,891 14,256 0.75 32 52 90% 90% 8.0 3.0

Detská ortopedická klinika DORK 8,349 10,629 0.25 32 52 90% 90% 2.0 2.0

Klinika detskej neurológie KDN 8,320 9,249 0.50 32 52 90% 90% 4.0 4.0

Klinika detskej psychiatrie KDP 7,890 12,651 1.00 32 52 90% 90% 9.0 6.0

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie KDPaF 7,878 10,416 0.50 32 52 90% 90% 4.0 6.0

Klinika pediatrickej urológie KPU 6,697 7,829 0.42 32 52 90% 90% 3.0 3.0

Detská klinika anestez. a intenz. medicíny
DKAIM-
OIM

6,294 9,079 0.25 32 52 90% 90% 2.0 1.0

Neonatologická klinika NKIM 5,837 6,010 0.58 32 52 90% 90% 3.0 3.0

Oddelenie laboratornej mediciny OLM 4,921 7,970 0.33 32 52 90% 90% 2.0 1.0

FBLR FRO 2,433 2,844 0.50 32 52 90% 90% 2.0 1.0

Transplantačná jednotka TJKD 641 749 0.75 32 52 90% 90% 1.0 1.0

Detská neurochirurgia NEUCEN 421 828 0.50 32 52 90% 90% 1.0 1.0

223,438 294,406 88.0 73.0

C.3.5. Návrh optimálnej kapacity pre ambulantnú starostlivosť NÚDCH
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C.4.1. Teoretická maximálna lôžková kapacita rozvojovej koncepcie NÚDCH 

Teoretická maximálna lôžková kapacita rozvojovej koncepcie NÚDCH – metodika stanovenia

• Kapacitný model NÚDCH prezentovaný v rámci sekcií C.1. až C.3., predstavuje matematický výpočet
optimálnej kapacity rozvojovej koncepcie NÚDCH na základe počtu hospitalizácii nemocnice po
jednotlivých oddeleniach za roky 2018-2021 a ročných spriemerovaných hodnôt dĺžky hospitalizácie
štandardného pacienta.

• Takto zostavený model bol neskôr použitý ako jeden z podkladov pre architektonickú a objemovú štúdiu
realizácie rozvojového konceptu NÚDCH.

• Rozvojová koncepcia, ako aj objemová štúdia, predpokladá zachovanie účelu objektu E pre lôžkové
oddelenia s výnimkou vybraných oddelení intenzívnej starostlivosti či chirurgický disciplín. Rozumieme,
že pri vypracovaní objemovej štúdie nebolo účelom zhotovenie pôdorysov jednotlivých objektov.
Zároveň rozumieme, že objemová štúdia, po dohode so zadávateľom, predpokladá rezervu do budúcna
vo väzbe na pracoviská detskej kardiochirurgie a infektológie. Myslíme si, že z medicínskeho hľadiska,
ide o správne smerovanie NÚDCH ako jedinej komplexnej terciálnej nemocnice pre detského pacienta
na Slovensku.

• Sekcia C.4. predstavuje odborný odhad usporiadania lôžkových jednotiek vo väzbe na navrhovanú
rozvojovú koncepciu NÚDCH na základe dostupných informácii a dokumentov k projektu známych v
momente spracovania tohto Dokumentu vo väzbe na i) logistické a prevádzkové fungovanie nemocnice
a ii) priestorové požiadavky.

• Pri stanovení predpokladanej maximálnej lôžkovej kapacity sme vychádzali z nasledujúcich
predpokladov a skutočností:

• nakoľko z kapacitného modelu je zrejmé, že nie všetky odbornosti nemocnice vedia kapacitne
optimálne využiť celú lôžkovú jednotku, v rámci spolupráce pri objemovej štúdii bolo pristúpené k
vytvoreniu združených lôžkových fondov medzi odbornosťami, a to na základe i) kapacitných
požiadaviek jednotlivých samostatných oddelení a ii) „príbuznosti“ jednotlivých odborností.

• štandardné lôžkové jednotky budú unifikované tak aby i) bola dosiahnutá maximálna možná
prevádzková efektivita lôžkových jednotiek / oddelení (z pohľadu legislatívnych a funkčných
nárokov na personálne obsadenie a z pohľadu logistických väzieb a nadväzností prevádzkových
procesov), ii) bolo možné vytvárať združené lôžkové fondy, iii) bola maximalizovaná flexibilita
objektu no zároveň minimalizovaná náročnosť stavby.

• všetky lôžkové izby budú priestorovo a technicky pripravené pre dve plnohodnotné pacientske
lôžka, pričom ich bude možné jednoducho transformovať na jednolôžkovú izbu s prídavným
lôžkom pre pacienta.

Lôžko Počet

Lôžková kapacita  - ústavná zdravotná starostlivosť

STD 306

JISR / JISN 33

Celkom (max. kapacita) 339

Lôžková kapacita  - urgent a jednodňová starostlivosť

Expektačné lôžka 17

Stacionárne lôžka 39

Stacionárne kreslá 27

Celkom (max. kapacita) 83

NÚDCH – maximálny počet lôžok, podľa členené podľa združených lôžkových fondov

Lôžkový fond
Optimálny počet 

lôžok
Počet lôžkových 

jednotiek
Maximálny počet 

lôžok

Chirurgia / Ortopédia / Urológia 60 3 70

Detská klinika / Kožné 56 3 70

ORL / Oftalmologie / 
Neurochirurgie

28 2 43

Onkológia 30 1 32

Neonatológia 24 1 25

Neurológia 16 1 22

Pneumológia 12 1 22

Psychiatria 16 1 22

OAIM 14 n/a 21

Transplantačná jednotka 12 n/a 12

STD 242 13 306

JIS / JISN 26 n/a 33

http://www.smart-health.cz/


e-mail: info@smart-health.cz

www.smart-health.cz

25

C.4.2. Teoretická maximálna lôžková kapacita rozvojovej koncepcie NÚDCH 

Lôžková kapacita  - ústavná zdravotná starostlivosť

Oddelenie Typ lôžka Súčasná kapacita Opt. kapacitný model Pred. lôžkové jednotky Podiel 1x lôžkových izieb Teoretická max. kapacita Lôžkový fond

Klinika detskej chirurgie STD 63 40 3 70 70 Chirurgia / Ortopédia / Urológia

Klinika pediatrickej urológie STD 20 12 n/a 70 n/a Chirurgia / Ortopédia / Urológia

Detská ortopedická klinika STD 22 8 n/a 70 n/a Chirurgia / Ortopédia / Urológia

Detská klinika STD 96 48 3 70 70 Detská klinika / Kožné

Detská dermatovenerologická klinika STD 18 8 n/a 70 n/a Detská klinika / Kožné

Neonatologická klinika STD 35 24 1 60 25 Neonatológia

Klinika detskej neurológie STD 20 16 1 80 22 Neurológia

Detská klinika AIM JISR 21 14 n/a n/a 21 OAIM

Klinika detskej hematológie a onkológie STD 30 30 1 20 32 Onkológia

Detská otorinolaryngologická klinika STD 15 10 2 80 43 ORL / Oftalmologie / Neurochirurgie

Klinika detskej oftalmológie STD 15 6 n/a 40 n/a ORL / Oftalmologie / Neurochirurgie

Detská neurochirurgia STD 10 12 n/a 40 n/a ORL / Oftalmologie / Neurochirurgie

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie STD 22 12 1 80 22 Pneumológia

Klinika detskej psychiatrie STD 20 16 1 80 22 Psychiatria

Transplantačná jednotka JISN 12 12 n/a n/a 12 Transplantačná jednotka

419 268 13 339

Lôžková kapacita  - urgent a jednodňová starostlivosť

Urgent Expektačné lôžka n/a 17 n/a n/a 17 multioborové

Centrum jednodňovej chirurgie Stacionárne lôžka n/a 39 n/a n/a 39 multioborové

Jednodenný stacionár Stacionárne kreslá n/a 27 n/a n/a 27 multioborové

n/a 83 n/a n/a 83
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Za účelom vypracovania a vyhodnotenia štúdie uskutočniteľnosti realizácie rozvojovej koncepcie NÚDCH, a vo väzbe na vypracovanie prevádzkového modelu a vyhodnotenia finančných a
ekonomických aspektov Projektu, bol vypracovaný odhad predpokladaných investičných nákladov spojených s jeho plnou realizáciou. Vypracovaný odhad predpokladaných investičných nákladov vo
väzbe na Projekt predpokladá základnú etapizáciu realizácie a rozinvestovanie potrebných zdrojov v čase.

• Predpokladané investičné náklady zohľadňujú plnú realizáciu projektu a skladajú sa zo stavebných nákladov a ostatných nepriamych nákladov vrátane prípravy projektovej dokumentácie,
projektového manažmentu, zdravotnej techniky, mobiliáru a základného ICT/HW vybavenia objektu.

• Rozvojová koncepcia NÚDCH predpokladá dostatočnú kapacitu a napojenie sa na súčasné inžinierske siete, inžinierske objekty a komunikácie súčasného areálu nemocnice.

• Stavebné náklady počítame na základe predpokladaného objemu objektu a predpokladanej stavebnej ceny na m3. Stavebná cena na m3 je určená na základe typu objektu v prípade Scenára 0,
resp. využitia priestoru v Scenári A (lôžkové oddelenia, operačné sály, ambulancie, servisné a administratívne priestory). Stavebná cena je zároveň ovplyvnená charakterom stavebných prác
(výstavba nového objektu, rekonštrukcia súčasného objektu alebo demolácia).

• Pri výstavbe nových objektov rátame v rámci investičných nákladov projektu zároveň:

• „soft costs“ ako napr. vypracovanie projektovej dokumentácie, TDI či projektový manažment a to vo výške 8% stavebných nákladov,

• investičné náklady spojené s nákupom zdravotnej techniky a to vo výške 15% stavebných nákladov hlavného objektu,

• mobiliár a „ICT/HW“ a to výške 2% stavebných nákladov.

• Predpokladaná výška investičných nákladov je odvodená od stavebných cien obdobných projektov na Slovensku a v Českej republike, a bola konzultovaná s viacerými architektonickými
spoločnosťami. Jednotkové ceny boli indexované k Q3 2022 indexu cien MFSR.

• V rámci finančného modelu sú použité investičné náklady v súčasných cenách, v súlade s „Rámcom na hodnotenie verejných investičných projektov v SR“, ktorý publikovalo MFSR.

• Harmonogram investičných nákladov zohľadňuje etapizáciu realizácie Projektu a rozinvestovanie týchto zdrojov čase.

• Stanovené investičné náklady nezohľadňujú DPH.

• Potrebná výška investícii bola určená samostatne jednotnou metodikou pre Scenár „Base Case“ a pre Scenár A.

Scenár A - rozvojový koncept NÚDCH 

• Scenár A predstavuje navrhovanú rozvojovú koncepciu NÚDCH vypracovanú spol.
smart healthcare solutions, s.r.o. Rozvojová koncepcia zahŕňa dostavbu pavilónu
akútnej medicíny (A1x), komplexnú rekonštrukciu lôžkových oddelení a to aj vo
väzbe na logistické a prevádzkové usporiadanie pôdorysov objektu (objekt E),
obnovu poliklinickej časti, a dostavbu heliportu či parkovacích kapacít nemocnice.

• Scenár A je zároveň navrhnutý tak, aby kapacitne a objemovo, v prípade potreby,
vedel zabezpečiť ďalší rozvoj nemocnice vo väzbe na detský kardiologický a
kardiochirurgický program, program detskej infektológie či iné rozvojové programy.

Scenár „Base Case“ (Scenár B)

• Scenár B predstavuje teoretický scenár prevádzkového a hospodárskeho vývoja
NÚDCH a bol vypracovaný za účelom spracovania „základného“ scenára, voči
ktorému je následne porovnávaný Scenár A – rozvojová koncepcia NÚDCH
navrhovaná spol. smart healthcare solutions, s.r.o.

• Scenár B bol vypracovaný v súlade s metodikou stanovenou MFSR v rámci
dokumentu „Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR“.

• Scenár B vychádza zo súčasného stavu bez akýchkoľvek objektových, logistických či
prevádzkových zmien. Scenár 0 je zachovaním „statusu quo“ za predpokladu
fungovania nemocnice do budúcna, a z pohľadu kapitálových investícii adresuje iba
riešenie nevyhnutných havarijných stavov, ktoré je možné dnes predpokladať.
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D.1.2. Prehľad investičných akcií vo väzbe na Scenár B (“Base Case”)

Nižšie uvedené investície predstavujú predpokladané nevyhnutné náklady, ktoré by NÚDCH potreboval preinvestovať za účelom riešenia havarijných stavov, ktoré sú v tomto momente známe
manažmentu nemocnice. Nakoľko Scenár B nepredpokladá rozsiahlejšiu rekonštrukciu či rozvoj súčasného areálu, nižšie uvedené investície budú musieť byť naplnené na to, aby bola nemocnica
schopná i) naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť a ii) aspoň dočasne zachovať „status quo“.

Je však potrebné podotknúť, že nižšie uvedené náklady zahŕňajú výlučne položky, ktoré sú manažmentu nemocnice známe už dnes a preto je pri Scenári B dôvodné zohľadniť, že konečná výška
potrebných investičných prostriedkov bude vyššia, a to z dôvodu i) potreby riešenia nových havarijných stavov, ktoré dnes nie je možné predpokladať a ii) zvyšovania závažnosti a frekvencie havarijných
stavov z dôvodu starnutia súčasnej infraštruktúry.

Tieto náklady sú nad rámec bežných investičných nákladov, ktoré nemocnica každoročne preinvestuje do infraštruktúry či zdravotnej techniky (na základe rozpočtu a dostupných zdrojov z rokov 2018-

2021). Nakoľko pri súčasných investíciách je nemocnica nútená hľadať dodatočné zdroje na riešenie havarijných stavov, môžeme konštatovať, že NÚDC, ako inštitúcia, je podkapitalizovaný.

Minimálne kapitálové výdaje vo väzbe na nápravu havarijných stavov NÚDCH – bez DPH a v súčasných cenách

EUR 000 Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Náprava havarijného stavu objektovej sústavy nemocnice 36,322 206 2,748 14,098 7,012 7,012 1,987 237 273 314 361 415 477 549 631 

Náprava havaríjneho stavu zdravotnej techniky nemocnice 25,882 2,769 6,322 7,867 367 421 485 557 641 737 848 975 1,121 1,289 1,483 

62,204 

Náprava havarijného stavu objektovej sústavy nemocnice:

• rekonštrukcia neurochirurgického oddelenia,

• oprava stupačiek a elektroinštalácie v objekte E (lôžkové oddelenia),

• komplexná rekonštrukcia oddelenia centrálnych operačných sál,

• oprava strechy jednotlivých objektov,

• rekonštrukcia parkoviska P2, úprava pre prejazd sanitiek vo väzbe na COS a Urgent,

• výmena kotlov pre objekty NÚDCH,

• drobné opravy havarijných stavov.

Náprava havarijného stavu zdravotnej techniky nemocnice:

• výmena CT zariadenia,

• výmena zastaranej a funkčne nevyhovujúcej zdravotnej techniky,

• následná obmena dokúpeného zariadenia.
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Výška predpokladaných investičných nákladov na odstránenie dnes známych havarijných stavov
predstavuje odborný odhad Manažmentu nemocnice a je uvedená v súčasných cenách bez DPH a
vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu.
Investičné náklady sú súčasťou finančného modelu. Finančný model zároveň, vo väzbe na nutnú
opravu oddelenia centrálnych operačných sál, predpokladá 50% výpadok operačných zákrokov
počas trvania stavebných prác.
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Objekt Popis investície Etapa Od Do Úkon CAPEX* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 Getlik Demolácia objektu Getlík Etapa 1 2024 2024 D 1,339,000

2 Krcok Demolácia objektu Krčok Etapa 1 2024 2024 D 165,000

3 A1x Výstavba nového objektu akútnej medicíny Etapa 2 2025 2027 B 68,405,000

4 HELIPORT Výstavba strešného heliportu Etapa 2 2025 2027 B 400,000

5 L Rekonštrukcia hospodárskeho objektu L Etapa 2 2025 2025 R 1,069,000

6 A2x Výstavba spojovacej chodby Etapa 2 2026 2026 B 906,000

7 P1x Výstavba nadzemných garáží Etapa 2 2026 2027 B 6,910,000

8 PRESUN Presun vybraných prevádzok do objektu A1x Etapa 2 2027 2027 n/a 500,000

9 A Rekonštrukcia objektu A Etapa 3 2028 2028 R 8,439,000

10 N Rekonštrukcia objektu N Etapa 3 2028 2028 R 2,258,000

11 E Rekonštrukcia objektu E, podlažia 4.PP-5.NP Etapa 3 2029 2031 R 31,668,000

12 E Rekonštrukcia objektu E, podlažia 6.NP-9.NP Etapa 3 2029 2031 R 6,553,000

13 B Rekonštrukcia objektu B Etapa 3 2032 2032 R 10,062,000

14 C Rekonštrukcia objektu C Etapa 3 2032 2032 R 12,973,000

15 PRESUN Presun ambulantných prevádzok z objektu D Etapa 3 2032 2032 n/a 100,000

16 D Demolícia objektu D Etapa 4 2033 2033 D 3,253,000

17 I Demolácia objektu I Etapa 4 2033 2033 D 301,000

18 P2 Rekonštrukcia podzemných garážii Etapa 4 2033 2034 R 13,367,000

19 F Demolácia objektu F Etapa 4 2033 2033 D 1,780,000

20 H Demolácia objektu H Etapa 4 2033 2033 D 60,000

21 Foyer Výstavba vstupného pavilónu Etapa 4 2033 2034 B 1,818,000

22 TRAFO Rekonštrukcia objektu TRAFO Etapa 4 2034 2034 R 368,000

*Stavebné náklady predstavujú odhad nákladov bez DPH na základe aktuálnych cien iných obdobných investičných akcií. Nezahŕňajú „softcost“ náklady, náklady na zariadenie, mobiliár a zdravotnícku techniku a vybavenie. 

Nezohľadňujú budúci vývoj cien na stavebnom trhu. Jednotkové stavebné ceny na m3 boli aktualizované k Q3 2022 na základe inflačných štatistík odvetvia MF SR.
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D.1.3. Investičné náklady vo väzbe na navrhovanú koncepciu rozvoja NÚDCH

Kapitálové výdaje vo väzbe na koncepciu rozvoja NÚDCH, v čase – nominálna hodnota bez DPH

Kapitálové výdaje vo väzbe na koncepciu rozvoja NÚDCH, v čase – hodnota upravená o infláciu a vrátane DPH

CapEx
(nom., bez DPH)

CapEx
(vrátane inflácie, s DPH)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Etapa 1 7,469,920 9,505,758

Etapa 2 93,003,340 123,281,008

Etapa 3 90,856,810 131,104,171

Etapa 4 24,537,430 37,611,714

215,867,500 301,502,651

EUR 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Celkom

Výstavba 0 0 0 22,935,000 27,296,000 26,390,000 0 0 0 0 0 909,000 909,000 0 78,439,000

Rekonštrukcia 0 0 0 1,069,000 0 0 10,697,000 12,740,333 12,740,333 12,740,333 23,035,000 6,683,500 7,051,500 0 86,757,000

Demolácie 0 0 1,504,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,394,000 0 0 6,898,000

Ostatné 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 600,000

Stavebné náklady 0 0 1,504,000 24,004,000 27,296,000 26,890,000 10,697,000 12,740,333 12,740,333 12,740,333 23,135,000 12,986,500 7,960,500 0 172,694,000

„Soft costs“ 0 120,320 5,589,920 625,280 40,000 855,760 3,057,680 0 0 1,850,800 1,646,320 29,440 0 0 13,815,520

Zdravotná technika 0 0 225,600 3,600,600 4,094,400 4,033,500 1,604,550 1,911,050 1,911,050 1,911,050 3,470,250 1,947,975 1,194,075 0 25,904,100

Mobiliár 0 0 30,080 480,080 545,920 537,800 213,940 254,807 254,807 254,807 462,700 259,730 159,210 0 3,453,880

Celkom 0 120,320 7,349,600 28,709,960 31,976,320 32,317,060 15,573,170 14,906,190 14,906,190 16,756,990 28,714,270 15,223,645 9,313,785 0 215,867,500

EUR 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Celkom

Výstavba 0 0 0 29,778,782 36,149,922 35,649,046 0 0 0 0 0 1,382,845 1,410,502 0 104,371,096

Rekonštrukcia 0 0 0 1,387,989 0 0 14,739,091 17,905,632 18,263,745 18,629,020 34,355,605 10,167,484 10,941,862 0 126,390,427

Demolácie 0 0 1,914,502 0 0 0 0 0 0 0 0 8,205,792 0 0 10,120,294

Ostatné 0 0 0 0 0 675,427 0 0 0 0 149,145 0 0 0 824,572

Stavebné náklady 0 0 1,914,502 31,166,770 36,149,922 36,324,473 14,739,091 17,905,632 18,263,745 18,629,020 34,504,750 19,756,121 12,352,364 0 241,706,390

„Soft Costs“ 0 150,157 7,115,634 811,863 52,975 1,156,007 4,213,090 0 0 2,706,255 2,455,408 44,787 0 0 18,706,175

Zdravotná technika 0 0 287,175 4,675,016 5,422,488 5,448,671 2,210,864 2,685,845 2,739,562 2,794,353 5,175,713 2,963,418 1,852,855 0 36,255,958

Mobiliár 0 0 38,290 623,335 722,998 726,489 294,782 358,113 365,275 372,580 690,095 395,122 247,047 0 4,834,128

Celkom 0 150,157 9,355,601 37,276,984 42,348,383 43,655,641 21,457,826 20,949,590 21,368,581 24,502,208 42,825,965 23,159,448 14,452,266 0 301,502,651

Tabuľka má informatívny charakter a nie je predmetom finančného
modelu Štúdie uskutočniteľnosti rozvojovej koncepcie NÚDCH.
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V rámci finančnej analýzy možných scenárov rozvoja NÚDCH-u bol vypracovaný aj tretí scenár - Scenár 0 vychádza z aktuálneho stavu a predstavuje komplexnú rekonštrukciu objektovej sústavy areálu NÚDCH-u avšak so zachovaním
súčasné objektového nastavenia nemocnice. Tento predpoklad má následne implikácie vo väzbe na možnosti modernizácie procesného a logistického nastavenia NÚDCH. Scenár 0 bol, na základe totožnej metodiky, porovnávaný ako so
Scenárom „Base Case“, tak aj Scenárom A. Finančná analýza Scenára 0 nie je predmetom tohto Dokumentu avšak je v plnom rozsahu súčasťou elektronickej prílohy.

Zadanie

Zadaním ekonomických činností bolo vypracovať prevádzkový a hospodársky model Národného ústavu detských chorôb v Bratislave („NÚDCH“) v nadväznosti na navrhovanú koncepciu rozvoja
súčasného areálu („Projekt“). Súčasťou vypracovaného ekonomického modelu má byť identifikácia dopadov navrhovanej koncepcie do hospodárenia a prevádzkového výsledku nemocnice, analýza
objemových a investičných požiadaviek projektu, etapizácia realizácie navrhovanej koncepcie, výpočet voľných peňažných tokov nemocnice v prípade realizácie navrhovanej koncepcie a vyhodnotenie
takejto realizácie z ekonomického hľadiska. Vypracovaný model má slúžiť ako podklad vyhodnotenia uskutočniteľnosti Projektu z finančného a ekonomického hľadiska, a ako manažérsky nástroj pri
rozhodovaní o Projekte.

Cieľ ekonomicko-prevádzkových činností

Cieľom spracovanej analýzy bolo zanalyzovať a posúdiť:

• zhodnotiť potrebnú výšku kapitálových zdrojov potrebných za účelom realizácie navrhovanej koncepcie rozvoja, a ich potrebu investovania v čase,

• predpokladaný dopad realizácie navrhovaných investícii na objem a štruktúru výkonov NÚDCH-u,

• predpokladaný dopad realizácie navrhovaných investícii na výšku a vývoj výnosov NÚDCH-u,

• predpokladaný dopad realizácie navrhovaných investícii na objem a štruktúru nákladov NÚDCH-u,

• predpokladaný dopad realizácie navrhovaných investícii na objem a plochu areálu NÚDCH-u,

• vplyv realizácie navrhovaných investícii na schopnosť tvorby vlastných zdrojov a potrebu financovania realizácie rozvojovej koncepcie z externých zdrojov,

• komplexné vyhodnotenie navrhovaných investícii z ekonomického a prevádzkového pohľadu, a z pohľadu vhodnosti kvality infraštruktúry vo väzbe na súčasné a budúce nároky na infraštruktúru
národnej koncovej terciárnej nemocnice pre deti a dorast.

Metodický postup

Vytvorili sme prevádzkový model, ktorý modeluje budúce výnosy, náklady, investície a „cash flow“ NÚDCH-u. Jednotlivé vstupné parametry modelu boli buď konzultované s oddelením pre vnútornú
správu a ekonomiku nemocnice NÚDCH, alebo tvoria náš odborný odhad vychádzajúci buď z aktuálnej skutočnosti v rámci NÚDCH-u alebo zo skúseností s obdobnými projektami a to s cieľom čo
najpresnejšie odhadnúť možný budúci hospodársky vývoj nemocnice a možné dopady realizácie navrhovaných investícii. Všetky vstupné parametre boli zároveň konzultované so širším manažmentom
nemocnice a to s cieľom zaistiť súlad s dlhodobou stratégiou rozvoja NÚDCH-u.

Z dôvodu zaistenia reálnosti modelu sme sa snažili pristupovať ku všetkým vstupným parametrom konzervatívne, a to preto, aby mohol byť spracovaný ekonomicko-prevádzkový model použitý ako
vhodný nástroj pre relevantné manažérske rozhodnutie vo väzbe na realizáciu navrhovanej koncepcie. Analýza poskytuje statický pohľad na predpokladaný vývoj a hospodárenie nemocnice, tzv. na
základe informácii dostupných a platných v dobe jeho spracovania.

Pre účely posúdenia ekonomickej, ako aj medicínskej a prevádzkovej výhodnosti realizácie navrhovaných investícii pre NÚDCH ako užívateľa, a z pohľadu nastavenia modelu aj investora, sme pre účely
analýzy identifikovali dva základné scenáre budúceho rozvoja. Navrhovaná koncepcia rozvoja NÚDCH tvorí Scenár A. Scenár „Base Case“ bol vypracovaný v súlade s metodikou stanovenou MFSR v
rámci dokumentu „Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR“ a predstavuje súčasný „status quo“ nemocnice (jej súčasné objektové, procesné a logistické nastavenie) bez
dodatočných investícii či realizácie rozvojových programov nad rámec súčasnej histórie nemocnice pomimo opravy nevyhnutných havarijných stavov potrebných pre udržanie prevádzky nemocnice v
strednodobom horizonte. Ekonomická výhodnosť a zhodnotenie Scenára A je vypracované na základe hodnoty voľných peňažných tokov do vlastného imania nemocnice, ktoré je NÚDCH schopné
generovať v Scenári A v porovnaní so Scenárom B. Základnými posudzovanými ukazovateľmi je návratnosť nominálnej hodnoty investície a čistá súčasná pridaná hodnota.

http://www.smart-health.cz/
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Scenár „Base Case“

• Scenár B tvorí bázu voči ktorej následne porovnávame Scenár A.

• Scenár B predstavuje teoretický scenár prevádzkového a hospodárskeho vývoja NÚDCH a vychádza zo súčasného stavu bez akýchkoľvek objektových, logistických či prevádzkových zmien. Scenár B je
zachovaním „status-u quo“ na základe histórie nemocnice z posledných rokov a nepredpokladá žiadnu rozsiahlejšiu rekonštrukciu, modernizáciu, dostavbu nových objektov či realizáciu zásadnejších
rozvojových projektov.

• Scenár B predpokladá zachovanie fungovania nemocnice do budúcna, a teda z pohľadu kapitálových výdajov predpokladá zachovanie objemu investícii z rokov 2017-2021 a následne adresuje riešenie
nevyhnutných havarijných stavov, ktoré je možné dnes identifikovať alebo predpokladať v krátkodobom horizonte.

• Stanovená výška nákladov potrebných na odstránenie havarijných stavov, ako aj identifikácia jednotlivých prác, predstavuje odborný odhad manažmentu nemocnice na základe skutočností známych v čase
vypracovania tohto Dokumentu. Finančný model predpokladá , že jednotlivé identifikované projekty budú realizované postupne, a to v rokoch 2023 až 2027. Následne bol určený predpokladaný rozpočet vo
väzbe na budúce havarijne stavy ktoré však k dnešnému dňu nie je možné presne identifikovať. Súčasťou prác za účelom je aj komplexná rekonštrukcia oddelenia centrálnych operačných sál spojená s
výpadkom produkcie, konkrétne zníženia možnosti operačných výkonov o 50% počas trvania stavebných prác.

• Vzhľadom na hospodárenie a finančnú situáciu NÚDCH predpokladáme, že potrebné stavebné práce za účelom odstránenia havarijných stavov budú hradené zo štátneho rozpočtu či iných dotačných titulov.
Predpokladáme, že vzniknutý majetok bude následne vložený do majetku NÚDCH. Ekonomický model ráta so vznikom kapitálových transferov, ktoré kryjú odpisy vzniknuté z majetku takto obstaraného.

• V rámci Scenára B nepredpokladáme vybudovanie centra stacionárnej a jednodňovej medicíny, a teda ani presun hospitalizačných prípadov do režimu „day-care“.

• NÚDCH vnímame ako komplexnú terciálnu nemocnicu pre detského pacienta, so spádovou oblasťou celého Slovenska. Vzhľadom na súčasné priestorové a kapacitné možnosti NÚDCH, v rámci Scenára B,
predpokladáme, že reforma optimalizácie siete nemocníc na Slovensku nebude mať na nemocnicu materiálny dopad, tzn. nebude možné realizovať centralizáciu zdravotnej starostlivosti v rámci NÚDCH nad
rámec rozsahu, ktorý je už dnes v praxi. Naopak, myslíme si, že z dôvodu i) výstavby novej nemocnice v Martine, ii) investícii v rámci detskej nemocnici v Banskej Bystrici, iii) kapacít a personálneho
zabezpečenia NÚDCH, iv) nedostatku investícii v rámci NÚDCH s dopadom na kvalitu zdravotnej starostlivosti dôjde k odlivu detských pacientov. Nakoľko tento efekt nie je možné presne kvantifikovať, finančný
model predpokladá redukciu pacientov prijatých do NÚDCH z TN, TT, ZA a NT krajov o 50.0% a redukciu pacientov prijatých do NÚDCH z Bratislavského kraja o 5.0%.

• Referenčným rokom pre Scenár B, z pohľadu objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a z pohľadu nákladovej štruktúry, je rok 2019 tak aby boli eliminované jednorazové a neštandardné vplyvy z dôvodu
pandémie COVID-19. Z pohľadu výnosov od zdravotných poisťovní je v rámci ekonomického modelu prihliadané na výšku „garantovanej úhrady“ z rokov 2020 a 2021 avšak v pomere k predpokladanej zvýšenej
produktivite po prekonaní pandemického stavu. Výsledky za roky 2020 a 2021 vykreslené v ekonomickom modeli zodpovedajú reálne dosiahnutému hospodárskemu výsledku nemocnice.

• Scenár B je vykreslený v rámci „explicitnej“ periódy do roku 2035. Explicitnou periódou rozumieme časové obdobie, v rámci ktorej sú jednotlivé výnosové a nákladové položky počítané priamo na základe
stanovených predpokladov. Pre určenie položiek za explicitnou periódou (napr. výpočet voľných peňažných tokov za účelom stanovenia čistej súčasnej hodnoty) je v rámci prevádzkového modelu vychádzané z
posledného obdobia explicitnej periódy.

• Hospodárenie NÚDCH bolo, v rámci explicitnej fázy ekonomického modelu, očistené o nehotovostné či jednorazové vplyvy akými sú napr. program oddlženia nemocníc a súvisiace pokuty z omeškania, dotačné
tituly štátneho rozpočtu súvisiace s pandémiou COVID-19, predaj majetku a materiálu či rozpustenie a tvorba rezerv.

• Hodnoty v rámci prevádzkového modelu NÚDCH sú uvádzané v nominálnych cenách bez DPH a zobrazujú iba predpokladaný reálny rast.

D.2.2. Investičné scenáre ekonomicko-prevádzkového modelu NÚDCH

e-mail: info@smart-health.cz

www.smart-health.cz
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D.2.3. Investičné scenáre ekonomicko-prevádzkového modelu NÚDCH

e-mail: info@smart-health.cz

www.smart-health.cz

Scenár A – rozvojová koncepcia

• Scenár A reprezentuje realizáciu navrhovanej rozvojovej koncepcie NÚDCH vypracovanej spol. smart healthcare solutions, s.r.o. Vo veci výkonnosti a poskytovaného objemu zdravotnej starostlivosti
vychádza Scenár A z kapacitného a medicínskeho plánu prezentovaného v rámci kapitoly C a prílohách tohto Dokumentu. Vo veci zásahov a rozlohy objektovej sústavy areálu NÚDCH, a vo veci
požadovaných investičných nákladov, vychádza Scenár A z metodiky a výpočtov prezentovaných v rámci Kapitoly D.1. tohto Dokumentu.

• Výstavba bude prebiehať za plného chodu nemocnice bez dopadu na jej výkonnosť nakoľko koncepcia predstavuje dostavbu objektu akútnej medicíny (A1x) na voľnom území nemocnice a následne s
napojením na súčasné objekty. Zároveň predpokladá uvoľnenie priestorov v rámci objektu E (presun vybraných lôžkových oddelení do objektu A1x), a teda umožní rekonštrukciu objektu E bez zásahov do
chodu lôžkových oddelení.

• Scenár A nepredpokladá, že realizáciou rozvojovej koncepcie dôjde k úplnému uvoľneniu priestorov niektorého zo súčasných objektov, a teda ani nepredpokladá žiaden odpredaj majetku vo väzbe na
realizáciu navrhovanej koncepcie.

• V Scenári A predpokladáme zmenu štruktúry a zvýšenie efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo umožní vyššiu kapacitu zariadenia. V prípade kapacitnej dostupnosti si myslíme, že OSN môže
mať na NÚDCH, ako jedinú komplexnú terciálnu nemocnicu pre deti a dorast na Slovensku, materiálny dopad. Finančný a kapacitný model NÚDCH, prezentované v rámci tohto Dokumentu, predpokladajú
vyššiu mieru centralizácie medicínskych služieb IV. A V. úrovne z DFN v Banskej Bystrice a Košíc, ako aj z pediatrických oddelení v rámci Fakultnej nemocnice v Martine. Tento predpoklad centralizácie je v
súlade s objemom takejto starostlivosti o detského pacienta v SR, predpokladaným demografickým vývojom, a aj s medicínskymi trendami tak ako ich môžeme vidieť aj v Českej republike.

• V rámci navrhovanej rozvojovej koncepcie, a teda Scenára A , počítame s vybudovaním stacionárneho centra a s postupným čiastočným presunom vybraných hospitalizačných prípadov do
režimu „day-care.“ Predpokladáme, že vyššie uvedený aspekt rozvojovej koncepcie prinesie navýšenie kapacity nemocnice a zvýšenú produktivitu zdravotníckeho personálu.

• Scenár A je kapacitne a objemovo (s dopadom na investičné náklady) navrhnutý tak, aby vedel poňať zlúčenie NÚDCH a Detského kardiocentra, ako aj pracoviska detskej infektológie UNBA -
Kramáre do jedného areálu. Tento fakt nie je zohľadnený vo výnosovej stránke ekonomického modelu pre Scenár A.

Pre Scenár A, rovnako ako pre Scenár „Base Case“ platí:

• Referenčným rokom pre Scenár A, z pohľadu objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a z pohľadu nákladovej štruktúry, je rok 2019 tak aby boli eliminované jednorazové a neštandardné vplyvy z
dôvodu pandémie COVID-19. Z pohľadu výnosov od zdravotných poisťovní je v rámci ekonomického modelu prihliadané na výšku „garantovanej úhrady“ z rokov 2020 a 2021 avšak v pomere k
predpokladanej zvýšenej produktivite po prekonaní pandemického stavu. Výsledky za roky 2020 a 2021 vykreslené v ekonomickom modeli zodpovedajú reálne dosiahnutému hospodárskemu výsledku
nemocnice.

• Scenár A je vykreslený v rámci „explicitnej“ periódy do roku 2035. Predpokladaným rokom dokončenia stavebných prác v rámci Scenára A je, vo väzbe na nový objekt akútnej medicíny (A1x), rok 2027, a vo
väzbe na plnú realizáciu rozvojovej koncepcie, tzn. komplexná rekonštrukcia súčasných objektov a dobudovanie parkovacích kapacít, rok 2034. Explicitnou periódou rozumieme časové obdobie, v rámci
ktorej sú jednotlivé výnosové a nákladové položky počítané priamo na základe stanovených predpokladov. Pre určenie položiek za explicitnou periódou (napr. výpočet voľných peňažných tokov za účelom
stanovenia čistej súčasnej hodnoty) je v rámci prevádzkového modelu vychádzané z posledného obdobia explicitnej periódy.

• Vzhľadom na hospodárenie a finančnú situáciu NÚDCH, a vzhľadom na finančnú náročnosť navrhovanej investičnej akcie v rámci Scenára A, predpokladáme, že potrebné stavebné práce za účelom
komplexnej rekonštrukcie areálu budú hradené zo štátneho rozpočtu či iných dotačných titulov. Predpokladáme, že vzniknutý majetok bude následne vložený do majetku NÚDCH. Ekonomický model ráta so
vznikom kapitálových transferov, ktoré kryjú odpisy vzniknuté z majetku takto obstaraného.

• Hospodárenie NÚDCH bolo, v rámci explicitnej fázy ekonomického modelu, očistené o nehotovostné či jednorazové vplyvy akými sú napr. program oddlženia nemocníc a súvisiace pokuty z omeškania,
dotačné tituly štátneho rozpočtu súvisiace s pandémiou COVID-19, predaj majetku a materiálu či rozpustenie a tvorba rezerv.

• Hodnoty v rámci prevádzkového modelu NÚDCH sú uvádzané v nominálnych cenách bez DPH a zobrazujú iba predpokladaný reálny rast.

http://www.smart-health.cz/
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D.3.1. Predpokladaný hospodársky výsledok vo väzbe na Scenár B („Base Case“)
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• Ekonomický model NÚDCH bol pripravovaný na základe 5 ročnej histórie (2017-2021) hospodárskych výsledkov
nemocnice NÚDCH, resp. ďalších podkladov poskytnutých manažmentom nemocnice.

• Rok 2021 predstavuje reálne dosiahnuté výsledky nemocnice na základe predbežných výkazov za dané obdobie.

• Bližšie informácie k výpočtu a stanoveniu výnosov NÚDCH-u, spotrebe materiálu, spotrebe energií a
personálnym nákladom v rámci ekonomického modelu nájdete na ďalších stranách kapitoly D.2.1. tohto
Dokumentu.

• Predaný tovar – lekáreň predstavuje nákupnú hodnotu tovaru predaného v rámci nemocničnej lekárne
otvorenej v roku 2018. Náklad na predaný tovar je odvodený na základe jej predpokladanej hrubej marže.

• Spotreba materiálu okrem spotreby ŠZM a spotreby A-čkových liekov obsahuje aj ďalšie položky a to
predovšetkým nákup potravín, spotrebu ostatného zdravotníckeho materiálu ako napr. nákup náhradných dielov
k zdravotníckej technike, a spotrebu prevádzkového nezdravotníckeho materiálu.

• Náklady na služby predstavujú variabilné položky v nadväznosti na poskytovanú zdravotnú starostlivosť a fixné
položky súvisiace so správou nemocnice a technickou údržbou. Materiálne najvýznamnejšou položkou v rámci
nákladov na služby je náklad na upratovacie služby, ktoré sú v rámci NÚDCH-u „outsourcované.“ V rámci
ekonomického modelu sme náklady na upratovanie stanovili vo väzbe na relevantnú úžitkovú plochu a j.c.

• Ostatné prevádzkové výnosy boli určené v pomere k celkovým výnosom a, nakoľko ide o jednorazové výnosy
mimo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, očistené o výnosy z predaja majetku a materiálu.

• Ostatné prevádzkové náklady boli určené k celkovým výnosom a, nakoľko sa jedná o mimoriadne náklady,
očistené o zostatkovú cenu predaného majetku, náklady spojené so situáciou ohľadne pandémie COVID-19, a
pokuty za omeškanie súvisiace so záväzkami ktoré boli predmetom oddlžovacieho programu MZ SR.

• NÚDCH bolo v rámci sledovaného historického obdobie príjemcom viacerých prevádzkových dotácii:

• v rokoch 2020 a 2021 dotácii vo väzbe na pandémiu COVID-19. Ekonomický model v rámci explicitnej
periódy s ďalšími obdobnými dotáciami nepočíta.

• v rokoch 2018 až 2021 bol NÚDCH súčasťou programu oddlžovania nemocníc na Slovensku zo strany MZ
SR. V rámci ekonomického modelu sme stanovili k 31.12.2021 zostatkovú hodnotu záväzkov nemocnice
po splatnosti viac ako jeden rok a následne predpokladáme ich jednorazové oddlženie v roku 2022.
Pracovný kapitál v danom roku bol adekvátne upravený. S ďalšími fázami oddlžovania ekonomický model
nepracuje.

• výnosy z transferov, ktoré sú zohľadnené aj v rámci ekonomického modelu. Výška kapitálových transferov
zohľadňuje historické ako aj plánované kapitálové investície NÚDCH-u financované zo štátneho rozpočtu.

• ostatné prevádzkové dotácie od subjektov verejnej správy, určené napríklad na podporu prevenčných
programov, sú v obdobnej výške zachované aj v rámci ekonomického modelu.

• Odpisy nemocnice boli v rámci ekonomického modelu stanovené na základe účtovnej zostatkovej hodnoty
majetku NÚDCH-u k 31.12.2021. Odpisy zároveň zohľadňujú všetky kapitálové investície predpokladané v rámci
explicitnej periódy ekonomického modelu, a to či už hradené z vlastných zdrojov, štátneho rozpočtu, či iných
titulov. Výpočet odpisov predpokladá lineárne odpisovanie a to 25 rokov v prípade budov, 6 rokov v prípade
hmotného majetku a zdravotnej techniky, a 4 roky v prípade drobného a nehmotného majetku. Navyšovanie
odpisov v neskorších obdobiach je spôsobené technickým zhodnotením infraštruktúry NÚDCH spôsobené
nápravami havarijných stavov v rámci Scenára B.

• Pri výpočte dane z príjmu nerozlišujeme medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou príspevkovej organizácie.

1

2

3

4
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11

EUR 000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Výnosy 37,569 46,356 57,277 61,367 69,435 71,549 72,941 64,509 75,331 75,861 76,273 76,445 76,506 76,754 76,920 77,501 77,825 78,870 79,959 

Výnosy - % rast n/a 23.4% 23.6% 7.1% 13.1% 3.0% 1.9% -11.6% 16.8% 0.7% 0.5% 0.2% 0.1% 0.3% 0.2% 0.8% 0.4% 1.3% 1.4%

Predaný tovar - lekáreň 0 (1,455) (4,352) (4,803) (6,843) (6,781) (6,718) (6,677) (6,677) (6,677) (6,677) (6,677) (6,677) (6,677) (6,677) (6,677) (6,677) (6,677) (6,677)

Spotreba materiálu (12,494) (14,658) (17,769) (18,791) (21,942) (22,449) (23,047) (21,241) (24,088) (24,358) (24,586) (24,718) (24,785) (24,904) (24,980) (25,184) (25,286) (25,668) (26,066)

z toho spotreba SZM (7,827) (9,311) (10,184) (9,878) (10,162) (10,367) (10,558) (8,591) (10,866) (10,908) (10,933) (10,921) (10,898) (10,914) (10,920) (10,998) (11,034) (11,186) (11,345)

z toho A-čkové lieky (3,269) (4,126) (6,623) (7,957) (10,544) (10,862) (11,261) (11,630) (11,986) (12,223) (12,431) (12,585) (12,685) (12,795) (12,871) (12,997) (13,066) (13,287) (13,517)

Spotreba energie (779) (848) (1,071) (972) (924) (2,772) (1,940) (1,358) (1,358) (1,358) (1,358) (1,358) (1,358) (1,358) (1,358) (1,358) (1,358) (1,358) (1,358)

Služby (2,585) (2,547) (3,318) (3,491) (3,632) (3,807) (3,833) (3,573) (3,874) (3,876) (3,877) (3,871) (3,863) (3,860) (3,856) (3,863) (3,863) (3,881) (3,901)

Personálne náklady (28,884) (31,676) (37,657) (41,540) (45,976) (48,379) (49,830) (51,325) (52,865) (54,450) (54,787) (54,969) (55,112) (55,427) (55,711) (56,309) (56,735) (57,669) (58,639)

Ost. prevádzkové výnosy 242 193 144 164 475 101 103 91 107 107 108 108 108 109 109 110 110 112 113 

Dotácie 1,607 23,579 26,866 16,802 10,950 12,193 6,950 9,251 10,149 11,046 9,475 9,177 8,300 7,185 7,338 7,510 7,694 7,904 8,135 

Ost. prevádzkové náklady (453) (15,151) (519) (4,009) (789) (536) (542) (495) (554) (558) (561) (563) (564) (566) (568) (571) (574) (580) (587)

EBITDA (5,777) 3,793 19,601 4,728 753 (881) (5,916) (10,818) (3,830) (4,264) (5,991) (6,425) (7,445) (8,745) (8,782) (8,841) (8,864) (8,948) (9,021)

EBITDA marža -15.4% 8.2% 34.2% 7.7% 1.1% -1.2% -8.1% -16.8% -5.1% -5.6% -7.9% -8.4% -9.7% -11.4% -11.4% -11.4% -11.4% -11.3% -11.3%

Odpisy a amortizácia (2,090) (2,437) (3,091) (3,639) (3,937) (5,245) (7,074) (9,380) (10,571) (11,379) (12,297) (10,447) (11,341) (11,165) (10,560) (9,779) (9,955) (10,147) (9,187)

Finančné operácie, netto (39) (48) (55) (121) (176) (181) (184) (163) (190) (192) (193) (193) (193) (194) (194) (196) (197) (199) (202)

Daň z príjmu (89) (72) (64) (112) (115) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodársky výsledok (7,995) 1,236 16,392 856 (3,474) (6,306) (13,174) (20,360) (14,591) (15,835) (18,481) (17,066) (18,980) (20,105) (19,537) (18,816) (19,015) (19,294) (18,410)

HV marža -21.3% 2.7% 28.6% 1.4% -5.0% -8.8% -18.1% -31.6% -19.4% -20.9% -24.2% -22.3% -24.8% -26.2% -25.4% -24.3% -24.4% -24.5% -23.0%
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D.3.2. Normalizovaný hospodársky výsledok vo väzbe na Scenár B

• Na základe našej analýzy sme v rámci historických výkazov a výsledkov hospodárenia NÚDCH za roky 2017 až 2021 identifikovali viacero materiálnych položiek, ktoré majú nehotovostný charakter (čiže sa jedná o účtovné položky
bez dopadu na disponibilný zostatok peňažných zdrojov a na voľné peňažné toky NÚDCH) a na položky jednorazového či mimoriadneho charakteru (bez priameho súvisu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a bez predpokladu,
že sa takéto položky budú pravidelne opakovať aj v budúcnosti). Takto identifikované a definované položky neboli modelované v rámci explicitnej fázy ekonomického modelu NÚDCH.

• Za účelom čo najpresnejšie a relevantne vykresliť hospodárenie a ekonomické výsledky NÚDCH-u za obdobie 2017-2021 sme očistili o vyššie uvedené „nehotovostné“ účtovné položky a jednorazové či mimoriadne výnosy a náklady
hospodárske výsledky NÚDCH za sledované obdobie.

• Prehľad úprav a výsledné ukazovatele ekonomického výsledku NÚDCH na úrovni EBITDA a hospodárskeho výsledku ako za sledované obdobie rokov 2017-2021 tak aj za explicitnú periódu spracovaného ekonomického modelu, sú
uvedené v tabuľke vyššie.

• Normalizovaná EBITDA a normalizovaný hospodársky výsledok odzrkadľujú nasledovné úpravy:

• Zmena stavu výrobkov – účtovná operácia precenenia zásob, zmeny metódy inventarizácie či identifikácie príbytku/úbytku pri inventarizácii,

• Výnosy z predaja majetku – činí výnosy z inej ako zdravotníckej (hlavnej) činnosti, majú nepravidelný charakter a z pohľadu ekonomického modelu, za účelom zhodnotenia dopadov a pridanej hodnoty navrhovaných investícii,
nie je možné modelovať,

• Oddlženie – má charakter mimoriadnych výnosov a nie je možné predpokladať opakovanie sa obdobného programu v budúcnosti. Z pohľadu ekonomického modelu nesúvisí s prevádzkovou efektivitou NÚDCH vo väzbe na
plánované investície.

• Transfery – KT – majú „nehotovostný charakter“ nakoľko ide o účtovnú operáciu tak aby odpisy z majetku príspevkovej organizácie, zakúpeného zo zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a následne vložené do
majetkovej správy príspevkovej organizácie, netvorili vo výsledku príspevkovej organizácie nadmerný odpočet zo zdaniteľného základu. (úprava nie je zahrnutá v rámci normalizovaného hospodárskeho výsledku)

• „COVIDové“ dotácie – pokladáme za dotácie mimoriadneho charakteru výlučne späté so súčasnou pandemickou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19. Ekonomický model, počas svojej explicitnej fázy ani v perpetuite,
nepredpokladá opakovanie sa obdobnej situácie.

• Pokuty, penále a úroky – predstavujú mimoriadny náklad vo väzbe na dotácie určené na oddlženie nemocnice.

• Mimoriadne náklady – predstavujú jednorazové náklady či už späté s pandemickou situáciou ochorenia COVID-19 alebo tvoria zostatkovú hodnotu predaného majetku/materiálu.

1

2

EUR 000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

EBITDA (5,777) 3,793 19,601 4,728 753 (881) (5,916) (10,818) (3,830) (4,264) (5,991) (6,425) (7,445) (8,745) (8,782) (8,841) (8,864) (8,948) (9,021)

EBITDA marža -15.4% 8.2% 34.2% 7.7% 1.1% -1.2% -8.1% -16.8% -5.1% -5.6% -7.9% -8.4% -9.7% -11.4% -11.4% -11.4% -11.4% -11.3% -11.3%

Úpravy:

Zmena stavu výrobkov 52 59 69 62 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Výnosy z predaja majetku / materiálu 96 85 90 102 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oddĺženie 0 21,420 24,256 12,687 5,838 7,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transfery - KT 844 1,447 2,127 2,802 3,202 4,266 6,121 8,518 9,293 10,184 8,608 8,308 7,431 6,313 6,464 6,630 6,810 7,008 7,227 

COVIDové dotácie 0 0 0 699 1,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pokuty, penále a úroky z omeškania 158 14,933 283 3,532 0 218 222 197 230 231 232 233 233 234 234 236 237 240 244 

Mimoriadne ost. prevádzkové náklady 56 2 0 147 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normalizovaná EBITDA (6,556) (4,283) (6,659) (7,945) (9,383) (12,108) (11,880) (19,204) (12,958) (14,282) (14,432) (14,565) (14,708) (14,889) (15,077) (15,299) (15,501) (15,780) (16,069)

marža -17.5% -9.2% -11.6% -12.9% -13.5% -16.9% -16.3% -29.8% -17.2% -18.8% -18.9% -19.1% -19.2% -19.4% -19.6% -19.7% -19.9% -20.0% -20.1%

HV (7,995) 1,236 16,392 856 (3,474) (6,306) (13,174) (20,360) (14,591) (15,835) (18,481) (17,066) (18,980) (20,105) (19,537) (18,816) (19,015) (19,294) (18,410)

HV - marža -21.3% 2.7% 28.6% 1.4% -5.0% -8.8% -18.1% -31.6% -19.4% -20.9% -24.2% -22.3% -24.8% -26.2% -25.4% -24.3% -24.4% -24.5% -23.0%

Normalizovaný HV (7,930) (5,394) (7,741) (9,015) (10,408) (13,268) (13,017) (20,229) (14,426) (15,669) (18,313) (16,898) (18,812) (19,936) (19,367) (18,645) (18,843) (19,119) (18,231)

Normalizovaný HV - marža -21.1% -11.6% -13.5% -14.7% -15.0% -18.5% -17.8% -31.4% -19.2% -20.7% -24.0% -22.1% -24.6% -26.0% -25.2% -24.1% -24.2% -24.2% -22.8%
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• Výnosy zo zdravotných poisťovní predstavujú teoretický výpočet výnosov zdravotníckeho zariadenia v prípade
úhradového mechanizmu na báze priamych platieb, tzv. zdravotníckemu zariadeniu je poisťovňami hradený
výlučne ten objem starostlivosti a počet výkonov, ktorý poskytne pacientom.

• Objem ústavnej ZS v rámci Scenára B vychádza z medicínskeho plánu (pre Scenár A), ktorý je prezentovaný v
Kapitole C a Prílohách tohto Dokumentu a následne upravený vzhľadom na špecifiká Scenára B, najmä vo väzbe
na kapacitné limity súčasnej infraštruktúry, technický stav infraštruktúry a nedostatok kapitálových investícii do
rozvoja.

• Pred. počet hospitalizácii nezohľadňuje vplyv OSN, nakoľko nemocnica nebude schopná poňať dodatočný
objem pacientov.

• Scenár B nepredpokladá rozvoj JZS a teda táto časť výkonov bude naďalej poskytovaná formou hospitalizácie.

• Nižšia miera možností NÚDCH prímať pacientov z okolitých okresov najmä vo väzbe na hospitalizácie mimo IV.
A V. stupeň medicínskych služieb. Modelované výnosy predpokladjú redukciu pacientov prijatých do NÚDCH z
TN, TT, ZA a NT krajov o 50.0%.

• Vzhľadom na nedostatok investícii a klesajúcu kvalitu poskytovanej starostlivosti predpokladáme mierny
pokles pacientov z BA kraja, a to o 5.0%.

• Objem zdravotnej starostlivosti vo väzbe na ambulantnú starostlivosť a výkony SVALZ bol medziročne
pomerovo upravovaný k počtu hospitalizácii.

• Vzhľadom na potrebu rozsiahlej rekonštrukcie oddelenia centrálnych operačných sál, bola počas trvania prác
obmedzená produkcie NÚDCH, a to o 50% hospitalizácií spojených s operačným výkonom.

D.3.3. Predpokladaná miera výnosov NÚDCH vo väzbe na Scenár B

• Jednotková cena za hospitalizáciu, za zdravotnícky výkon či vyšetrenie bola odvodená od výšky hodnôt „PRUZZ“
jednotlivých ZP za rok 2021, a objemu zdravotnej starostlivosti „spred COVID-ového“ obdobia roku 2019.
Následne je upravovaná medziročne o 3.0%. Medziročná miera rastu predstavuje konzervatívny predpoklad
dlhodobej predpokladanej miery reálneho rastu personálnych nákladov v zdravotníctve.

• V rámci Scenára B nepredpokladáme vybudovanie stacionárneho centra. Vzhľadom na tento fakt, v rámci
Scenára B, nepresúvame žiadnu lôžkovú starostlivosť do režimu „day-care.“ Scenár B ráta výlučne s tou JZS,
ktorú NÚDCH už dnes vykonáva (ORL) a to v rovnomernom objeme počas celého obdobia.

• Samostatnú časť výnosov od ZP tvoria A-čkové lieky, ktorých objem bol stanovený pomerovo k objemu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti na základe sledovaného historického obdobia. A-čkové lieky sú
zdravotnými poisťovňami preplácané 1:1 k ich nákupnej hodnote.

• Pri výnosoch z nemocničnej lekárne vychádzame zo sledovanej histórie rokov 2018-2021 a predpokladáme
stabilný objem predaných liekov a tovaru ako aj udržateľnosť súčasnej hrubej marže na úrovni 9.6%.

• Výnosy za samoplatcov a nadštandardne služby tvoria v priemere 0.76% z výnosov od ZP za sledované obdobie
rokov 2017-2021, a tvoria výnosy za ZS priamo hradenú od pacientov a príplatkové služby ako napr. výber
operatéra či jednolôžkovú izbu alebo lôžko pre sprevádzajúcu osobu. V rámci Scenára B predpokladáme ich
pokles, a to na 0.5% z výnosov od ZP.
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# 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Počet Hpa 17,549 16,849 16,615 14,091 16,919 16,756 16,568 13,090 16,073 15,665 15,244 14,783 14,323 13,926 13,528 13,228 12,884 12,682 12,487 

Počet ambulantných návštev 210,610 222,193 223,438 177,283 223,438 226,050 227,837 228,766 229,221 227,250 224,709 221,161 216,739 212,534 207,579 203,495 198,629 196,100 193,687 
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D.3.4. Kľúčové a materiálne náklady NÚDCH vo väzbe na Scenár B

40

Spotreba materiálu

• Spotreba ŠZM, vrátane liekov mimo A-čkových, je
stanovená na základe objemu zdravotných výkonov v
režime hospitalizácie a v režime „day-care“, a
hodnoty spotrebovaného zdravotníckeho materiálu
na jeden výkon.

• Hodnota spotrebovaného zdravotníckeho materiálu
na jeden výkon je odvodená z historickej spotreby v
rámci NÚDCH v rámci sledovaného historického
obdobia a následne upravovaná o predpokladaný
reálny medziročný rast na úrovni 3.0%, čiže v súlade
s predpokladaným rastom úhrad od ZP za
poskytnutú starostlivosť.

• V prípade stanovenia hodnoty spotreby ŠZM a liekov
na jeden výkon vychádza ekonomický model z roku
2019 tak, aby bola eliminovaná prípadná zvýšená
spotreba počas „COVID-ového“ obdobia.

• Náklady na A-čkové lieky sú zo strany ZP hradené
samostatne a to v pomere 1:1 k ich nákupnej
hodnote.

Spotreba energií

• Spotreba energií bola v rámci Scenáru B stanovená
na základe historických hodnôt z rokov 2017-2021.

• V rámci Scenára B nepredpokladáme dosiahnutie
materiálnych energetických úspor.

• Stanovené náklady za energie sa snažia zohľadniť
mimoriadnu situáciu na energetickom trhu, ktorá
vznikla na prelome rokov 2021/2022, avšak
vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie na
energetickom trhu ide výlučne o hrubý predpoklad.
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D.3.5. Personálne náklady vo väzbe na Scenár B
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Personálne náklady

• Scenár B predpokladá dlhodobý medziročný rast
priemernej hrubej mzdy v zdravotníctve na úrovni
3.0%. Priemerná hrubá mzda predstavuje mzdu
personálu nemocnice vrátane príplatkových položiek
a odmien.

• Personálne náklady ďalej tvoria:

• Zákonné sociálne poistenie a odvody a to na
úrovni 34.8% hrubej mzdy.

• Tvorba sociálneho fondu stanovená pomerovo na
úrovni 3.3% nákladu na hrubé mzdy
zamestnancov. Pomer bol odvodený na základe
historického sledovaného obdobia 2017-2021.

• Ostatné personálne náklady stanovené pomerovo
na úrovni 1.0% nákladu na hrubé mzdy
zamestnancov. Pomer bol odvodený na základe
historického sledovaného obdobia 2017-2021.

• Pomer personálnych nákladov k výnosom je v roku
2024 ovplyvnený výpadkom produkcie počas
rekonštrukcie oddelenia centrálnych operačných sál.

Počet a štruktúra zamestnancov

• Na základe diskusií s manažmentom, predpokladáme
nezmenený stav personálu na obdobie nasledujúcich
5 rokov.

• Počet zamestnancov bol následne stanovený na
základe aktuálne stavu z roku 2021 a produktivity
zdravotníckeho personálu (určeného v pomere k
predpokladanému objemu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti).

• Vzhľadom na pokles objemu zdravotnej starostlivosti
v rámci Scenára B v strednodobom až dlhodobom
horizonte, predovšetkým z demografických dôvodov
a vzhľadom na nedostatok investícii do zariadenia, v
rámci ekonomického modelu predpokladáme od
roku 2026 pokles zdravotníckeho personálu.
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D.3.6. Voľné peňažné toky „Projektu“ vo väzbe na Scenár B
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• Kapitálové výdaje vo väzbe na Scenár B sú uvedené bez DPH v súčasných cenách a zahŕňajú aj relevantné
projektové náklady.

• Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu, a hospodársky výsledok, NÚDCH nie je možné predpokladať, že
kapitálové investície spojené s nápravou havarijných stavov je možné financovať či už z vlastných zdrojov
nemocnice alebo v kombinácii s konvenčných zdrojmi trhového externého financovania. Ďalšie investície do
rozvoja nemocnice sú tak možné, za súčasného stavu, výlučne zo získania nenávratnej formy pomoci zo
štátneho rozpočtu alebo vhodných dotačných titulov Európskej únie.

• Ekonomický model predpokladá financovanie investícii vo väzbe na Scenár B formou nenávratnej pomoci zo
štátneho rozpočtu a následné vloženie získaného majetku do správy NÚDCH. Tento fakt je zohľadnený ako v
odpisoch pre Scenár B, tak i vo výpočte výšky kapitálových transferov.

• Zmena pracovného kapitálu v roku 2022 zohľadňuje dodatočné jednorazové oddlženie aktuálnych záväzkov
NÚDCH po splatnosti. Ekonomický model do budúcna nepočíta s ďalším oddlžovacím programom.

• Kapitálové výdaje NÚDCH zohľadňujú:

• Priebežné investície spojené s opravami, údržbou a TZ stavebných objektov a infraštruktúry nemocnice,

• Priebežné investície spojené s nákupom a obmenou DHM, predovšetkým zdravotníckej techniky.

• Kapitálové výdaje NÚDCH sú odvodené na základe investícii nemocnice počas sledovaného historického obdobia
rokov 2017-2021 a indexované v čase o medziročnú mieru inflácie.

• Kapitálové výdaje NÚDCH sú zároveň, na základe rokov 2017-2021, rozdelené na investície hradené z vlastných
zdrojov NÚDCH a na investície hradené zo štátneho rozpočtu. Investície hradené zo štátneho rozpočtu sú v
rámci ekonomického modelu zohľadnené pri výpočte kapitálových transferov v rámci explicitnej periódy.

• Kapitálové výdaje vo väzbe na Scenár B a teda vo väzbe na nápravu dnes známych havarijných stavov,
predstavujú odborný odhad Manažmentu nemocnice. Detail týchto investícii je prezentovaný v sekcii D.1.2.
tohto Dokumentu.

1

2

3

4

EUR 000 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Voľné peňažné toky NÚDCH

HV po zdanení (6,306) (13,174) (20,360) (14,591) (15,835) (18,481) (17,066) (18,980) (20,105) (19,537) (18,816) (19,015) (19,294) (18,410)

"Nehotovostné položky" (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65)

Odpisy a amortizácia 5,245 7,074 9,380 10,571 11,379 12,297 10,447 11,341 11,165 10,560 9,779 9,955 10,147 9,187 

Transfery - KT (4,266) (6,121) (8,518) (9,293) (10,184) (8,608) (8,308) (7,431) (6,313) (6,464) (6,630) (6,810) (7,008) (7,227)

Kapitálové výdaje - priebežne investície - VZ (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)

Kapitálové výdaje - priebežne investície - D (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350)

Zmena pracovného kapitálu (9,801) 1,170 1,284 977 707 635 (359) (57) (58) 32 166 382 393 409 

Volné peňažné toky do spoločnosti (18,193) (14,116) (21,280) (15,401) (16,998) (17,222) (18,351) (18,191) (18,374) (18,474) (18,566) (18,553) (18,827) (19,106)

Dlhová služba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tvorba kapitálových fondov / rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Voľné peňažné toky do vlastného imania (18,193) (14,116) (21,280) (15,401) (16,998) (17,222) (18,351) (18,191) (18,374) (18,474) (18,566) (18,553) (18,827) (19,106)

Voľné peňažné toky „Projektu“

Volné peňažné toky do vlastného imania (18,193) (14,116) (21,280) (15,401) (16,998) (17,222) (18,351) (18,191) (18,374) (18,474) (18,566) (18,553) (18,827) (19,106)

z toho

opakujúce sa kapitálové investície - VZ (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)

opakujúce sa kapitálové investície - D (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350)

Kapitálové investície - rozvojový Projekt (2,975) (9,070) (21,964) (7,379) (7,434) (2,472) (795) (914) (1,051) (1,209) (1,390) (1,599) (1,838) (2,114)

z toho

hradené z vlastných zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

hradené z dotačných titulov (2,975) (9,070) (21,964) (7,379) (7,434) (2,472) (795) (914) (1,051) (1,209) (1,390) (1,599) (1,838) (2,114)

Predaj majetku NÚDCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlhová služba - Projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projektový CF - Scenár B (21,168) (23,187) (43,244) (22,780) (24,432) (19,694) (19,146) (19,105) (19,426) (19,683) (19,956) (20,152) (20,665) (21,220)
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D.3.7. Scenár B – zhodnotenie
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• Pokles EBITDA marže v rokoch 2022-2024 je
spôsobený predovšetkým:
• nárastom cien energií o cca. trojnásobok z dôvodu

mimoriadnej situácie na energetickom trhu z
prelomu rokov 2021 a 2022,

• vylúčením niektorých jednorazových či
mimoriadnych položiek v rámci explicitnej periódy
ekonomického modelu a to konkrétne: i) dotácii
zo strany štátu v rámci programu oddlženia
nemocníc a ii) dotácii zo strany štátu v súvislosti s
pandémiou COVID-19,

• zníženou produkciou nemocnice v rokoch 2024 z
dôvodu rekonštrukčných prác za účelom nápravy
havarijného stavu operačných sál.

• Pokles EBITDA marže po roku 2026 je spôsobený
predovšetkým znižujúcou sa produkciou NÚDCH z
dôvodu klesajúcej kvality starostlivosti vo väzbe na
nedostatok investícii a z demografických dôvodov.

• Stabilizácia EBITDA marže po roku 2030 je
spôsobená redukciou personálneho obsadenia vo
väzbe na znižujúci sa objem zdravotnej starostlivosti.

• Náprava havarijných stavov v rámci Scenára B
zabezpečí bezpečnú prevádzku zariadenia v
dlhodobom horizonte, avšak bez pozitívnych zásahov
do prevádzky či hospodárenia nemocnice. Naopak,
nedostatok investícii či chýbajúce rozvojové
programy môžu mať negatívny efekt na kvalitu a
objem poskytovanej starostlivosti.

• V tomto zmysle je potrebné zvážiť:
• potrebu a zdroje investícii pre rozvoj NÚDCH,
• hospodársku a prevádzkovú efektívnosť

zariadenia,
• štrukturálnu korektnosť platobného mechanizmu

za zdravotnú starostlivosť.
• Na základe predpokladov použitých v rámci Scenára

B ekonomického modelu NÚDCH vieme povedať, že
Scenár B nie je návratnou investíciou.
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Časť D.4.

Ekonomicko-prevádzkový model NÚDCH
Scenár A – rozvojová koncepcia nemocnice
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Pre Scenár A, rovnako ako pre Scenár B, platia nasledovné spoločné predpoklady a metodika:

• Ekonomický model NÚDCH bol pripravovaný na základe 5 ročnej histórie (2017-2021) hospodárskych výsledkov
nemocnice NÚDCH, resp. ďalších podkladov poskytnutých manažmentom nemocnice.

• Rok 2021 predstavuje reálne dosiahnuté výsledky nemocnice na základe predbežných výkazov za dané obdobie.

• Bližšie informácie k výpočtu a stanoveniu výnosov NÚDCH-u, spotrebe materiálu, spotrebe energií a
personálnym nákladom v rámci ekonomického modelu nájdete na ďalších stranách kapitoly D tohto Dokumentu.

• Predaný tovar – lekáreň predstavuje nákupnú hodnotu tovaru predaného v rámci nemocničnej lekárne
otvorenej v roku 2018. Náklad na predaný tovar je odvodený na základe jej predpokladanej hrubej marže.

• Spotreba materiálu okrem spotreby ŠZM a spotreby A-čkových liekov obsahuje aj ďalšie položky a to
predovšetkým nákup potravín, spotrebu ostatného zdravotníckeho materiálu ako napr. nákup náhradných dielov
k zdravotníckej technike, a spotrebu prevádzkového nezdravotníckeho materiálu.

• Náklady na služby predstavujú variabilné položky v nadväznosti na poskytovanú zdravotnú starostlivosť a fixné
položky súvisiace so správou nemocnice a technickou údržbou. Materiálne najvýznamnejšou položkou v rámci
nákladov na služby je náklad na upratovacie služby, ktoré sú v rámci NÚDCH-u „outsourcované.“ V rámci
ekonomického modelu sme náklady na upratovanie stanovili vo väzbe na relevantnú úžitkovú plochu a j.c.

• Ostatné prevádzkové výnosy boli určené v pomere k celkovým výnosom a, nakoľko ide o jednorazové výnosy
mimo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, očistené o výnosy z predaja majetku a materiálu.

• Ostatné prevádzkové náklady boli určené k celkovým výnosom a, nakoľko sa jedná o mimoriadne náklady,
očistené o zostatkovú cenu predaného majetku, náklady spojené so situáciou ohľadne pandémie COVID-19, a
pokuty za omeškanie súvisiace so záväzkami ktoré boli predmetom oddlžovacieho programu MZ SR.

D.4.1. Predpokladaný hospodársky výsledok vo väzbe na Scenár A
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• NÚDCH bolo v rámci sledovaného historického obdobia príjemcom viacerých prevádzkových dotácii:

• v rokoch 2020 a 2021 dotácii vo väzbe na pandémiu COVID-19. Ekonomický model v rámci explicitnej
perióde s ďalšími obdobnými dotáciami nepočíta.

• v rokoch 2018 až 2021 bol NÚDCH súčasťou programu oddlžovania nemocníc na Slovensku zo strany MZ
SR. V rámci ekonomického modelu sme stanovili k 31.12.2021 zostatkovú hodnotu záväzkov nemocnice
po splatnosti viac ako jeden rok a následne predpokladáme ich jednorazové oddlženie v roku 2022.
Pracovný kapitál v danom roku bol adekvátne upravený. S ďalšími fázami oddlžovania ekonomický model
nepracuje.

• výnosy z transferov, ktoré sú zohľadnené aj v rámci ekonomického modelu. Výška kapitálových transferov
zohľadňuje historické ako aj plánované kapitálové investície NÚDCH-u financované zo štátneho rozpočtu.

• ostatné prevádzkové dotácie od subjektov verejnej správy a na prevenčné programy, ktoré sú v obdobnej
výške zachované aj v rámci ekonomického modelu.

• Odpisy nemocnice boli v rámci ekonomického modelu stanovené na základe účtovnej zostatkovej hodnoty
majetku NÚDCH-u k 31.12.2021. Odpisy zároveň zohľadňujú všetky kapitálové investície predpokladané v rámci
explicitnej periódy ekonomického modelu, a to či už hradené z vlastných zdrojov, štátneho rozpočtu, či iných
titulov. Výpočet odpisov predpokladá lineárne odpisovanie a to 25 rokov v prípade budov, 6 rokov v prípade
hmotného majetku a zdravotnej techniky, a 4 roky v prípade drobného a nehmotného majetku. Navyšovanie
odpisov v neskorších obdobiach je spôsobené technickým zhodnotením infraštruktúry NÚDCH spôsobené
komplexnou rekonštrukciou areálu a výstavbou nového pavilónu akútnej medicíny v rámci Scenára A.

• Pri výpočte dane z príjmu nerozlišujeme medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou príspevkovej organizácie.
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EUR 000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Výnosy 37,569 46,356 57,277 61,367 69,435 71,846 73,870 77,233 80,919 84,350 86,771 88,396 89,804 91,306 92,935 95,397 96,738 100,209 101,571 

Výnosy - % rast n/a 23.4% 23.6% 7.1% 13.1% 3.5% 2.8% 4.6% 4.8% 4.2% 2.9% 1.9% 1.6% 1.7% 1.8% 2.6% 1.4% 3.6% 1.4%

Predaný tovar - lekáreň 0 (1,455) (4,352) (4,803) (6,843) (6,781) (6,718) (6,656) (6,594) (6,531) (6,469) (6,406) (6,344) (6,281) (6,596) (7,255) (7,255) (8,343) (8,343)

Spotreba materiálu (12,494) (14,658) (17,769) (18,791) (21,942) (22,720) (23,584) (24,877) (26,253) (27,765) (29,043) (29,313) (29,473) (30,013) (30,465) (31,048) (31,511) (31,991) (32,480)

z toho spotreba SZM (7,827) (9,311) (10,184) (9,878) (10,162) (10,461) (10,752) (11,240) (11,764) (12,229) (12,573) (12,431) (12,254) (12,455) (12,617) (12,838) (13,015) (13,194) (13,382)

z toho A-čkové lieky (3,269) (4,126) (6,623) (7,957) (10,544) (11,029) (11,584) (12,347) (13,155) (14,165) (15,090) (15,511) (15,845) (16,181) (16,469) (16,822) (17,108) (17,398) (17,698)

Spotreba energie (779) (848) (1,071) (972) (924) (2,772) (1,940) (1,358) (1,318) (1,277) (1,236) (1,195) (1,155) (1,114) (1,073) (1,032) (992) (951) (951)

Služby (2,585) (2,547) (3,318) (3,491) (3,632) (3,818) (3,860) (3,936) (4,020) (4,095) (4,159) (4,697) (4,722) (4,750) (4,778) (4,823) (4,847) (4,684) (4,722)

Personálne náklady (28,884) (31,676) (37,657) (41,540) (45,976) (48,355) (49,713) (51,865) (54,163) (56,232) (57,346) (57,986) (58,028) (59,090) (59,835) (60,617) (61,590) (62,583) (63,615)

Ost. prevádzkové výnosy 242 193 144 164 475 102 104 109 114 119 123 125 127 129 131 135 137 142 144 

Dotácie 1,607 23,579 26,866 16,802 10,950 11,730 5,375 6,366 8,242 10,384 10,160 10,888 11,646 12,363 12,489 13,081 13,091 13,314 13,031 

Ost. prevádzkové náklady (453) (15,151) (519) (4,009) (789) (539) (547) (564) (585) (606) (622) (631) (638) (646) (656) (672) (679) (699) (707)

EBITDA (5,777) 3,793 19,601 4,728 753 (1,306) (7,015) (5,549) (3,656) (1,653) (1,820) (820) 1,218 1,904 2,154 3,166 3,091 4,412 3,928 

EBITDA marža -15.4% 8.2% 34.2% 7.7% 1.1% -1.8% -9.5% -7.2% -4.5% -2.0% -2.1% -0.9% 1.4% 2.1% 2.3% 3.3% 3.2% 4.4% 3.9%

Odpisy a amortizácia (2,090) (2,437) (3,091) (3,639) (3,937) (4,894) (5,867) (7,046) (9,142) (10,986) (13,058) (11,704) (13,101) (13,760) (14,465) (15,614) (15,776) (15,634) (15,132)

Finančné operácie, netto (39) (48) (55) (121) (176) 181 184 189 185 190 194 205 207 210 212 215 218 221 224 

Daň z príjmu (89) (72) (64) (112) (115) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodársky výsledok (7,995) 1,236 16,392 856 (3,474) (6,019) (12,697) (12,406) (12,613) (12,448) (14,685) (12,318) (11,676) (11,646) (12,100) (12,233) (12,466) (11,001) (10,980)

HV marža -21.3% 2.7% 28.6% 1.4% -5.0% -8.4% -17.2% -16.1% -15.6% -14.8% -16.9% -13.9% -13.0% -12.8% -13.0% -12.8% -12.9% -11.0% -10.8%
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D.4.2. Predpokladaný hospodársky výsledok vo väzbe na Scenár A

• Rovnako ako v prípade Scenára B, tak aj pri Scenári A, sme očistili, za účelom čo najpresnejšieho a relevantného zobrazenia prevádzkového a hospodárskeho výsledku NÚDCH, ukazovateľ EBITDA a hospodársky výsledok nemocnice o
„nehotovostné“ a o jednorazové a mimoriadne položky.

• Prehľad úprav a výsledné ukazovatele ekonomického výsledku NÚDCH na úrovni EBITDA a hospodárskeho výsledku ako za sledované obdobie rokov 2017-2021 tak aj za explicitnú periódu spracovaného ekonomického modelu, sú
uvedené v tabuľke vyššie.

• Normalizovaná EBITDA a normalizovaný hospodársky výsledok odzrkadľujú nasledovné úpravy:

• Zmena stavu výrobkov – účtovná operácia precenenia zásob, zmeny metódy inventarizácie či identifikácie príbytku/úbytku pri inventarizácii,
• Výnosy z predaja majetku – činí výnosy z inej ako zdravotníckej (hlavnej) činnosti, majú nepravidelný charakter a z pohľadu ekonomického modelu, za účelom zhodnotenia dopadov a pridanej hodnoty navrhovaných investícii,

nie je možné modelovať,
• Oddlženie – má charakter mimoriadnych výnosov a nie je možné predpokladať opakovanie sa obdobného programu v budúcnosti. Z pohľadu ekonomického modelu nesúvisí s prevádzkovou efektivitou NÚDCH vo väzbe na

plánované investície.
• Transfery – KT – majú „nehotovostný charakter“ nakoľko ide o účtovnú operáciu tak aby odpisy z majetku príspevkovej organizácie, zakúpeného zo zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a následne vložené do

majetkovej správy príspevkovej organizácie, netvorili vo výsledku príspevkovej organizácie nadmerný odpočet zo zdaniteľného základu. (úprava nie je zahrnutá v rámci normalizovaného hospodárskeho výsledku)
• „COVIDové“ dotácie – pokladáme za dotácie mimoriadneho charakteru výlučne späté so súčasnou pandemickou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19. Ekonomický model, počas svojej explicitnej fázy ani v perpetuite,

nepredpokladá opakovanie sa obdobnej situácie.
• Pokuty, penále a úroky – predstavujú mimoriadny náklad vo väzbe na dotácie určené na oddlženie nemocnice.

• Mimoriadne náklady – predstavujú jednorazové náklady či už späté s pandemickou situáciou ochorenia COVID-19 alebo tvoria zostatkovú hodnotu predaného majetku/materiálu.

1

2

EUR 000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

EBITDA (5,777) 3,793 19,601 4,728 753 (1,306) (7,015) (5,549) (3,656) (1,653) (1,820) (820) 1,218 1,904 2,154 3,166 3,091 4,412 3,928 

EBITDA marža -15.4% 8.2% 34.2% 7.7% 1.1% -1.8% -9.5% -7.2% -4.5% -2.0% -2.1% -0.9% 1.4% 2.1% 2.3% 3.3% 3.2% 4.4% 3.9%

Úpravy:

Zmena stavu výrobkov 52 59 69 62 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Výnosy z predaja majetku / materiálu 96 85 90 102 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oddĺženie 0 21,420 24,256 12,687 5,838 7,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transfery - KT 844 1,447 2,127 2,802 3,202 3,799 4,535 5,489 7,323 9,425 9,174 9,884 10,626 11,325 11,433 11,997 11,991 12,175 11,877 

COVIDové dotácie 0 0 0 699 1,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pokuty, penále a úroky z omeškania (158) (14,933) (283) (3,532) (0) (219) (225) (235) (247) (257) (264) (269) (274) (278) (283) (291) (295) (305) (310)

Mimoriadne ost. prevádzkové náklady (56) (2) (0) (147) (447) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normalizovaná EBITDA (6,556) (4,283) (6,659) (7,945) (9,383) (12,066) (11,390) (10,867) (10,797) (10,886) (10,795) (10,499) (9,200) (9,208) (9,061) (8,606) (8,670) (7,523) (7,705)

marža -17.5% -9.2% -11.6% -12.9% -13.5% -16.8% -15.4% -14.1% -13.3% -12.9% -12.4% -11.9% -10.2% -10.1% -9.8% -9.0% -9.0% -7.5% -7.6%

HV (7,995) 1,236 16,392 856 (3,474) (6,019) (12,697) (12,406) (12,613) (12,448) (14,685) (12,318) (11,676) (11,646) (12,100) (12,233) (12,466) (11,001) (10,980)

HV - marža -21.3% 2.7% 28.6% 1.4% -5.0% -8.4% -17.2% -16.1% -15.6% -14.8% -16.9% -13.9% -13.0% -12.8% -13.0% -12.8% -12.9% -11.0% -10.8%

Normalizovaný HV (7,930) (5,394) (7,741) (9,015) (10,408) (12,979) (12,537) (12,235) (12,431) (12,256) (14,485) (12,114) (11,467) (11,433) (11,881) (12,008) (12,236) (10,761) (10,736)

Normalizovaný HV - marža -21.1% -11.6% -13.5% -14.7% -15.0% -18.1% -17.0% -15.8% -15.4% -14.5% -16.7% -13.7% -12.8% -12.5% -12.8% -12.6% -12.6% -10.7% -10.6%
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• Výnosy zo zdravotných poisťovní v rámci Scenára A boli stanovené rovnakou metodikou ako v rámci Scenára B.

• V rámci Scenára A predpokladáme vybudovanie multiodborového stacionárneho centra do ktorého bude
presunutá časť hospitalizačných výkonov. Pri JZS vychádza ekonomický model z teoretického predpokladu, že JZS
výkony, nakoľko ide o výkony HP presunuté do režimu „day-care“, budú hradené vo výške 80% sadzby za
hospitalizáciu.

• Vzhľadom na dobudovanie zdravotníckych priestorov v rámci Scenára A, a vyššiu efektivitu poskytovania
zdravotnej starostlivosti, je možné v rámci Scenára A realizovať aj rozvoj jednotlivých pracovísk, a to napríklad
oddelenia DKAIM-OIM. Tento fakt je zohľadnený v medicínskom pláne NÚDCH pre Scenár A.

• V rámci Scenára A, vzhľadom na dobudovanie kapacít, zmenu štruktúry poskytovania zdravotnej starostlivosti a
zvýšenú produktivitu zdravotníckeho personálu, je možné realizovať kompletnú mieru centralizácie
medicínskych služieb štvrtej a piatej úrovne a poskytnúť tak náročným detským pacientom kvalitnejšiu a
bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť. Objem poskytovanej starostlivosti a predpokladaný dopad OSN na NÚDCH
v rámci Scenára A zohľadňuje tento fakt.

• Vzhľadom na logistické usporiadanie a etapizáciu investícii v rámci Scenára A, je možné realizovať stavebné
práce aj bez zásahu či redukcie objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti nemocnicou.

• V rámci dobudovaných priestorov v rámci Scenára A je možné do takto dobudovaného areálu NÚDCH umiestniť
aj pracoviská detského kardiocentra a infektológie, ktoré v súčasnosti pôsobia samostatne mimo areál NÚDCH.
Tento fakt nie je zohľadnený v rámci ekonomického modelu, avšak z medicínskeho hľadiska a kvality a
bezpečnosti starostlivosti o pacienta ide o vhodné a opodstatnené riešenie do budúcna.

• Scenár A, rovnako ako Scenár B, predpokladá medziročné navyšovanie sadzieb zdravotných poisťovní o 3.0%
medziročne.

• Vyšší rast výnosov v rokoch 2024-2027 je spôsobený zavádzaním OSN, v jej predpokladanej podobe v rámci
Scenára A, do praxe a postupnou centralizáciou predovšetkým náročných chirurgických výkonov do NÚDCH ako
koncovej detskej nemocnice na Slovensku.

• Rast tržieb v rokoch 2027-2028 je spojený s dobudovaním nového objektu A1x v rámci Scenára A a presunom
časti hospitalizačných výkonov do režimu „day-care“.

• Pri výnosoch z nemocničnej lekárne, predpokladáme postupné navyšovanie hrubej marže a to z dnešných 9.0%
na 15.0% v roku 2030. V rámci Scenára A zároveň predpokladáme nárast objemu predaja z dôvodu lepšieho
smerovania toku pacientov do hlavného koridoru a dobudovanie nového vstupného objektu v roku 2034.

• Scenár A ráta s vybudovaním moderného koncového pracoviska a jedno- a dvoj- lôžkovým konceptom oddelení.
Vzhľadom na tento fakt predpokladáme zvýšenú mieru pacientov ochotných využívať nadštandardné a
doplnkové služby v rámci nemocnice v rámci Scenára A. Ekonomický model tak ráta s ich postupným
navyšovaním z dnešných 0.8% z celkových tržieb NÚDCH na 1.5% po dokončení realizácie rozvojovej koncepcie
Scenára A.

• Scenár A predpokladá dobudovanie a rekonštrukciu dvoch samostatných parkovacích domov určených pre
zamestnancov a pre pacientov nemocnice. Ekonomický model zohľadňuje dodatočné výnosy tejto investície.
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# 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Počet Hpa 17,549 16,849 16,615 14,091 16,919 16,909 16,873 17,126 17,402 17,562 17,145 16,574 16,340 16,126 15,862 15,670 15,422 15,180 14,946 
Počet JZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 759 746 734 721 712 701 690 679 
Počet ambulantných návštev 210,610 222,193 223,438 177,283 223,438 229,518 234,370 242,869 251,582 263,355 272,761 272,579 270,724 268,784 265,600 263,393 260,065 256,767 253,586 

32,103 38,124 43,262 46,012 49,895 51,592 53,047 55,598 58,423 60,797 62,270 63,106 64,111 65,192 66,098 67,304 68,288 69,290 70,332 

3,251 
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7,390 
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80,919 
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Spotreba materiálu

• Metodika výpočtu spotreby materiálu je rovnaká v
Scenári A ako aj v Scenári B.

• Vzhľadom na vybudovanie nových operačných
priestorov (a teda aj nového nastavenia logistického
usporiadania) v rámci Scenára A v objekte A1x, a
vyššiu efektivitu pri výkonoch JZS, predpokladáme v
rámci Scenára A miernu jednorazovú úsporu
spotreby ŠZM a to cca o 3.0% v rokoch 2028 a 2029.

Spotreba energií

• V rámci Scenára A, vzhľadom na komplexnú
modernizáciu a rekonštrukciu objektovej sústavy
NÚDCH, predpokladáme úsporu vo väzbe na náklady
spojené so spotrebou energií až 30%.

• Stanovené náklady za energie sa snažia zohľadniť
mimoriadnu situáciu na energetickom trhu, ktorá
vznikla na prelome rokov 2021/2022, avšak
vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie na
energetickom trhu ide výlučne o hrubý predpoklad.

1
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Personálne náklady

• Scenár A predpokladá dlhodobý medziročný reálny
rast priemernej hrubej mzdy v zdravotníctve na
úrovni 3.0%. Priemerná hrubá mzda predstavuje
mzdu personálu nemocnice vrátane príplatkových
položiek a odmien.

• Personálne náklady ďalej tvoria:

• Zákonné sociálne poistenie a odvody a to na
úrovni 34.8% hrubej mzdy.

• Tvorba sociálneho fondu stanovená pomerovo na
úrovni 3.3% nákladu na hrubé mzdy
zamestnancov. Pomer bol odvodený na základe
historického sledovaného obdobia 2017-2021.

• Ostatné personálne náklady stanovené pomerovo
na úrovni 1.0% nákladu na hrubé mzdy
zamestnancov. Pomer bol odvodený na základe
historického sledovaného obdobia 2017-2021.

Počet a štruktúra zamestnancov

• V rámci Scenára A predpokladáme, v strednodobom
horizonte 5 rokov, z dôvodu navyšovania
poskytovania zdravotnej starostlivosti (rozvojové
scenáre, centralizácia ZS v rámci OSN), miernu
potrebu nárastu personálu.

• V dlhodobom horizonte, vzhľadom na
predpokladané zvýšenie efektivity vzhľadom na
zavedenie potrubnej pošty, logistické usporiadanie
komplexu operačných sál v rámci nového objektu
A1x a presun časti výkonov do JZS, predpokladáme
rastúcu produktivitu súčasného personálu.

• Zároveň v dlhodobom horizonte predpokladáme
pokles výkonov ZS vzhľadom na demografické
ukazovatele na Slovensku. Pri stabilnej produktivite
tak možno predpokladať aj nižšie požiadavky na
personálne obsadenie nemocnice.

• Na základe realizácie rozvojovej koncepcie NÚDCH v
rámci Scenára A predpokladáme potencionálne
úspory v rámci technického a prevádzkového
personálu objektu.
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• Kapitálové výdaje vo väzbe na Scenár A zároveň zohľadňujú nepriame náklady spojené s navrhovanou
investíciou a to minimálne náklady spojené s projektovou prípravou a náklady na základný mobiliár spojený s
výstavbou a rekonštrukciou zdravotníckych priestorov. Kapitálové výdaje Projektu zohľadňujú aj investície
spojené s nákupom zdravotníckej techniky.

• Kapitálové výdaje vo väzbe na Scenár A sú uvedené bez DPH v súčasných cenách k Q3 2022.

• Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu, a hospodársky výsledok, NÚDCH nie je možné predpokladať, že
kapitálové investície spojené s rozsiahlejšou obnovou a rozvojom areálu je možné financovať či už z vlastných
zdrojov nemocnice alebo v kombinácii s konvenčných zdrojmi trhového externého financovania. Ďalšie investície
do rozvoja nemocnice sú tak možné, za súčasného stavu, výlučne zo získania nenávratnej formy pomoci zo
štátneho rozpočtu alebo vhodných dotačných titulov Európskej únie.

• Ekonomický model predpokladá financovanie investícii vo väzbe na Scenár A formou nenávratnej pomoci zo
štátneho rozpočtu a následné vloženie získaného majetku do správy NÚDCH. Tento fakt je zohľadnený ako v
odpisoch pre Scenár A, tak i vo výpočte výšky kapitálových transferov.

Pre Scenár A, rovnako ako pre Scenár B, platia nasledovné spoločné predpoklady a metodika:

• Zmena pracovného kapitálu v roku 2022 zohľadňuje dodatočné jednorazové oddlženie aktuálnych záväzkov
NÚDCH po splatnosti.

• Kapitálové výdaje NÚDCH zohľadňujú:

• Priebežné investície spojené s opravami, údržbou a TZ stavebných objektov a infraštruktúry nemocnice,

• Priebežné investície spojené s nákupom a obmenou DHM, predovšetkým zdravotníckej techniky.

• Kapitálové výdaje NÚDCH sú odvodené na základe investícii nemocnice počas sledovaného historického obdobia
rokov 2017-2021 a indexované v čase o medziročnú mieru inflácie.

• Kapitálové výdaje NÚDCH sú zároveň, na základe rokov 2017-2021, rozdelené na investície hradené z vlastných
zdrojov a na investície hradené zo štátneho rozpočtu. Investície hradené zo štátneho rozpočtu sú v rámci
ekonomického modelu zohľadnené pri výpočte kapitálových transferov v rámci explicitnej periódy.

• Kapitálové výdaje vo väzbe na Scenár A a teda komplexnú modernizáciu areálu NÚDCH boli stanovené na
základe i) objemu / rozsahu stavebných prác v rámci scenára (m3 a jednotkovej ceny), ii) typu stavebných prác
(výstavba, rekonštrukcia, demolácia) a iii) typu objektu (zdravotnícka, technická, či administratívna plocha).
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EUR 000 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Voľné peňažné toky NÚDCH

HV po zdanení (6,019) (12,697) (12,406) (12,613) (12,448) (14,685) (12,318) (11,676) (11,646) (12,100) (12,233) (12,466) (11,001) (10,980)

"Nehotovostné položky" 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Odpisy a amortizácia 4,894 5,867 7,046 9,142 10,986 13,058 11,704 13,101 13,760 14,465 15,614 15,776 15,634 15,132 

Transfery - KT 3,799 4,535 5,489 7,323 9,425 9,174 9,884 10,626 11,325 11,433 11,997 11,991 12,175 11,877 

Kapitálové výdaje - priebežne investície - VZ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Kapitálové výdaje - priebežne investície - D 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 

Zmena pracovného kapitálu 9,777 (1,106) (1,540) (907) (887) (523) (291) 212 (398) (320) (357) (378) (315) (430)

Voľné peňažné toky do spoločnosti (17,766) (13,325) (12,374) (12,951) (13,066) (13,343) (13,272) (12,479) (11,879) (11,812) (11,325) (11,369) (10,292) (10,360)

Dlhová služba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tvorba kapitálových fondov / rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Voľné peňažné toky do vlastného imania (17,766) (13,325) (12,374) (12,951) (13,066) (13,343) (13,272) (12,479) (11,879) (11,812) (11,325) (11,369) (10,292) (10,360)

Voľné peňažné toky „Projektu“

Volné peňažné toky do vlastného imania (17,766) (13,325) (12,374) (12,951) (13,066) (13,343) (13,272) (12,479) (11,879) (11,812) (11,325) (11,369) (10,292) (10,360)

z toho

opakujúce sa kapitálové investície VZ (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)

opakujúce sa kapitálové investície - D (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350) (6,350)

Kapitálové investície - rozvojový Projekt 0 (120) (7,350) (28,710) (31,976) (32,317) (15,573) (14,906) (14,906) (16,757) (28,714) (15,224) (9,314) 0 

z toho

hradené z vlastných zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

hradené z dotačných titulov 0 (120) (7,350) (28,710) (31,976) (32,317) (15,573) (14,906) (14,906) (16,757) (28,714) (15,224) (9,314) 0 

Predaj majetku NÚDCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlhová služba – Projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projektový CF - Scenár A (17,766) (13,445) (19,723) (41,661) (45,042) (45,660) (28,845) (27,385) (26,785) (28,569) (40,039) (26,592) (19,606) (10,360)
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• Pokles EBITDA marže v rokoch 2022-2023 je
spôsobený predovšetkým:
• nárastom cien energií o cca trojnásobok z dôvodu

mimoriadnej situácie na energetickom trhu z
prelomu rokov 2021 a 2022,

• vylúčením niektorých jednorazových či
mimoriadnych položiek v rámci explicitnej periódy
ekonomického modelu a to konkrétne: i) dotácii
zo strany štátu v rámci programu oddlženia
nemocníc a ii) dotácii zo strany štátu v súvislosti s
pandémiou COVID-19.

• Následný rast EBITDA marže po roku 2027 je
spôsobený predovšetkým:
• nárastom objemu zdravotnej starostlivosti najmä

vo väzbe na OSN a centralizáciu vybranej
špecializovanej starostlivosti o detského pacienta
do NÚDCH,

• rastúcou mierou efektivity personálu vo väzbe na
dostavbu objektu A1x,

• rastom nepriamych výnosov za nadštandardné
služby a doplnkové služby pacientom nemocnice.

• EBITDA marža v rokoch 2027 až 2028 je ovplyvnená
postupným presunom spektra hospitalizačných
výkonov do režimu „day-care“.

• Nárast EBITDA marže v roku 2034 je spojená
predovšetkým s výstavbou vstupného objektu do
nemocnice (rast tržieb lekárne a rozšírenie
komerčnej zóny) a rekonštrukciou parkovacieho
domu pre pacientov.

• Napriek zlepšenému prevádzkovému výsledku v
rámci Scenára A, nepredpokladáme dosiahnutie
pozitívneho či vyrovnaného hospodárenia
nemocnice.

• V tomto zmysle je potrebné zvážiť:
• efektivitu hospodárenia NÚDCH vo väčšom

detaile, najmä vo väzbe na prevádzkové procesy,
• štrukturálnu korektnosť platobného mechanizmu

za zdravotnú starostlivosť,
• fakt dlhodobej, a za súčasného stavu nezvratnej,

odkázanosti NÚDCH na finančnú podporu zo
štátneho rozpočtu a to nie len na úrovni investícii
ale zároveň prevádzky a financovania pracovného
kapitálu.

• Na základe predpokladov použitých v rámci Scenára
A ekonomického modelu NÚDCH vieme povedať, že
Scenár A nie je návratnou investíciou.
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Ekonomicko-prevádzkový model NÚDCH
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• Graf vľavo hore zobrazuje „Projektové“ voľné
peňažné toky oboch scenárov:

• Investície vo väzbe na navrhovanú koncepciu
rozvoja sú väčšie ako v prípade nápravy havarijných
stavov NÚDCH a to o EUR 153.7mil.

• Rekonštrukcie či oprava havarijných stavov je
procesne náročná najmä vo väzbe na opravu
operačných sál či lôžkových oddelení (objekt E), a
predstavuje výrazný zásah do prevádzky.

• Scenár A z dôvodu dostavby objektu A1x umožňuje
navýšenie kapacít a komfortnejšiu realizáciu,
nakoľko oddelenia a jednotlivé pracoviská sú
postupne sťahované do nového objektu. Z dôvodu
etapizácie je však realizácia rozvojovej koncepcie
náročnejšia z pohľadu časového harmonogramu a
v rámci ekonomického modelu predpokladáme jej
úplné dokončenie až v roku 2034.

• Na základe predpokladov použitých v rámci
ekonomického modelu predpokladáme lepšie
hospodárenie NÚDCH na úrovni voľných
peňažných tokov v rámci Scenára A a to až na
úrovni EUR 10.9m ročne (2035).

• Na základe zostaveného ekonomického modelu
NÚDCH ani v jednom zo scenárov nedosiahne
vyrovnané hospodárenie.

• Ak však zhodnotíme prínos Scenára A oproti
„základnému“ Scenáru B, ktorý predstavuje v čase z
pohľadu vývoja medicíny a životnosti súčasnej
infraštruktúry nevyhnutný krok, Scenár A predstavuje
čistú súčasnú hodnotu, na základe čisto finančných
parametrov, v hodnote EUR 73.5 mil. a návratnosť
dodatočnej investície na realizáciu Scenára A oproti
Scenáru B do roku 2044.
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D.5.2. Vyhodnotenie ekonomického modelu a scenárov rozvoja

Scenár B Scenár A Rozdiel medzi Scenárom A a Scenárom B

Čistá súčasná pridaná hodnota projektu
(diskontná sadzba = 4.0%)

EUR (537) mil. EUR (463) mil. EUR 73.5 mil.

Doba návratnosti projektu n/a n/a 2044 (10 rokov)

Rok ukončenia realizácie projektu 2027 2034 + 7 rokov

Celková výška investície (nominálna hodnota) EUR 62.2 mil. EUR 215.7 mil. + EUR 153.5m

Celková úžitková plocha (z toho zdravotnícka) 85,115 m2 (67,134 m2) 102,832 m2 (78,198 m2) + 17,717 m2 ( + 11,064 m2)

Objem poskytovanej zdravotnej starostlivosti
• Počet hospitalizácii – 12,487
• Počet výkonov JZS – n/a

• Počet amb. návštev – 193,687

• Počet hospitalizácii – 14,946
• Počet výkonov JZS – 679

• Počet amb. návštev – 253,586

• Počet hospitalizácii – + 2 459
• Počet výkonov JZS – + 679

• Počet amb. návštev – + 59,899

FTE 1,091 (-210) 1,168 (- 133) + 77

• Zostavený ekonomický model NÚDCH a jednotlivých investičných scenárov zdôraznil nasledovné skutočnosti:
• Záporné hospodárenie NÚDCH na ročnej báze a potrebu zvážiť detailnejšie či už efektivitu prevádzkového hospodárenia nemocnice alebo, nakoľko táto skutočnosť je charakteristická pre

väčšinu zdravotníckych zariadení na Slovensku, adekvátnosť nastavenia úhradového mechanizmu za zdravotnú starostlivosť.
• Vzhľadom na vyššie uvedené, NÚDCH je z pohľadu investícii a ďalšieho rozvoja, ale aj dlhodobej prevádzky a schopnosti naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť, závislé či už na štrukturálnych

zmenách alebo na finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu či iných dotačných titulov. Myslíme si, že NÚDCH, na základe súčasných skutočností, nie je schopné financovať svoj rozvoj z
konvenčných komerčných zdrojov externého financovania.

• Na základe predpokladov použitých v rámci ekonomického modelu veríme, že realizácia rozvojovej koncepcie vie priniesť do prevádzky NÚDCH vyšší štandard v poskytovaní zdravotnej
starostlivosti s priamym dopadom na hospodárenie nemocnice (vyššia efektivita personálu vo väzbe na presun vybraného spektra zdravotnej starostlivosti do JZS a stacionárnej medicíny,
redukciu nákladov na ŠZM, vyššiu kapacitu a teda možnosť realizácie rozvojových programov a úplnú centralizáciu vysoko špecializovanej starostlivosti o detského pacienta do koncovej
nemocnice zvyšujúc tak bezpečnosť a odbornosť poskytovanej starostlivosti, vyšší komfort pre rodičov a príbuzných pacientov s dopadom na výnosy nemocnice prostredníctvom
nadštandardných a doplnkových služieb).

• Scenár A je kapacitne zároveň schopný obsiahnuť zlúčenie NÚDCH a detského kardiocentra do jedného pracoviska, čo je podľa nášho názoru, z pohľadu poskytovania komplexnej, odbornej a
bezpečnej starostlivosti o pacienta vhodným krokom. Scenár A je zároveň kapacitne schopný obsiahnuť do budúcna aj pracovisko detskej infektológie Kramáre. Tieto skutočnosti nie sú
odzrkadlené v rámci ekonomického modelu pre Scenár A a predstavujú dodatočnú pridanú hodnotu tohto scenára.

• Na základe použitých predpokladov v rámci oboch scenároch si myslíme, že výlučne investíciami do infraštruktúry nemocnice, a teda zvýšením prevádzkovej efektivity ktoré môže takýto typ
investície priniesť, nie je možné dosiahnuť vyrovnané hospodárenie nemocnice bez ďalších zásahov do procesných zmien fungovania či podrobnejšej analýzy nákladov nemocnice. Z tohto
dôvodu nie je ani jeden zo scenárov sám o sebe návratnou investíciou vzhľadom na predpokladanú schopnosť zariadenia generovať voľné peňažné toky do vlastného kapitálu.

• Ak však zhodnotíme prínos Scenára A oproti „základnému“ Scenáru B, ktorá predstavuje v čase z pohľadu vývoja medicíny a životnosti súčasnej infraštruktúry nevyhnutný krok, Scenár A
predstavuje čistú súčasnú hodnotu, na základe čisto finančných parametrov, v hodnote EUR 73.5m a návratnosť dodatočnej investície na realizáciu Scenára A oproti Scenáru B do roku 2044.
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D.5.2. Citlivostná analýza ekonomického modelu NÚDCH

Výška hodnoty investície1

CapEx -5.0% -2.5% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5%

NPV 80,869 77,177 73,484 69,792 66,099 62,407 58,715 55,022 

DN 9.0 10.0 10.0 11.0 11.0 12.0 13.0 13.0

IRR 8.7% 8.2% 7.8% 7.4% 7.1% 6.8% 6.5% 6.2%

Výška personálnych nákladov2

PN -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

NPV 104,937 89,211 73,484 57,758 42,031 26,305 10,579 (5,148)

DN 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 19.0 23.0

IRR 10.6% 9.0% 7.8% 6.8% 5.9% 5.1% 4.4% 58.8%

Objem zdravotnej starostlivosti3

Počet pacientov -5.0% -2.5% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0%

NPV 75,873 75,129 73,484 68,969 63,491 57,696 51,026 

DN 10.0 10.0 10.0 11.0 12.0 12.0 13.0

IRR 8.0% 7.9% 7.8% 7.3% 6.8% 6.4% 5.9%

Ekonomický model NÚDCH počíta s vrchným limitom platieb zo zdravotného poistenia –
navýšenie počtu výkonov sa tak v plnej výške nezohľadní vo výnosoch zariadenia.
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E.1. SWOT analýza
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• NÚDCH je najkomplexnejším a najväčším pediatrickým pracoviskom v SR. Vzhľadom
na demografické trendy (pokles pôrodnosti a počtu detí) je potrebné do budúcna
koncentrovať najmä medicínsky náročné a málo početné pediatrické výkony do
jedného národného centra. Predložená koncepcia reflektuje požiadavky takejto
koncentrácie po stránke kapacitnej, procesnej aj prevádzkovej.

• Riešenie aktuálnych kapacitných a prevádzkových problémov NÚDCH (centralizácia
operačných sál, vytvorenie day care centra, atď.)

• Vytvorenie hotelového štandardu (jednolôžkové izby s lôžkom pre sprevádzajúcu
osobu s vlastným hygienickým zázemím)

• Zníženie možnosti šírenia nozokomiálnych nákaz a zlepšenie pripravenosti
nemocnice na možné epidemiologické situácie

• Zlepšenie využiteľnosti lôžkového fondu nemocnice
• Zvýšenie prevádzkovej efektivity a produktivity práce personálu (centralizácia

kľúčových prevádzok, optimalizácia logistických väzieb, atď.)
• Zlepšenie starostlivosti o akútnych pacientov (priama väzba medzi urgentným

príjmom, rádiodiagnostikou, operačnými sálami, OAIM a heliportom)
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• Koncentrácia a centralizácia pediatrickej terciárnej starostlivosti vedie k lepším
výsledkom liečby a vyššej efektivite

• Skrátenie čakacích dôb pacientov
• Pripravenosť nemocnice na budúce platobné mechanizmy (DRG, platba za

„outcome pacienta“), silná orientácia na efektivitu poskytovania zdravotnej
starostlivosti (kapacitne dostatočná a kvalitná expektácia, komplexné day care
centrum)

• Projekt vytvára možnosť (priestorovú aj funkčnú) pre budúci presun detského
kardiocentra späť do priestorov NÚDCH-u, čo má jednoznačnú medicínsku
racionalitu.

• Možnosť poskytovania širšieho spektra komerčných a nadštandardných služieb pre
pacientov a návštevníkov

• Realizácia komplexnej obnovy nemocnice bez priameho negatívneho dopadu do
prevádzky a produkcie nemocnice

N
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• Vyššie celkové investičné náklady v porovnaní so Scenárom 0
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• NÚDCH dlhodobo generuje prevádzkovú stratu a záporné CF a pri konzervatívnom
predpoklade vývoja platobného mechanizmu na báze platby za produkciu, bude
tento stav pretrvávať dlhodobo

• NÚDCH v takomto prípade (rovnako ako väčšina štátnych nemocníc) nie je schopný
z vlastných zdrojov zabezpečiť ani realizáciu koncepcie ani obnovu majetku

• Realizácia je podmienená získaním dotácií od zriaďovateľa alebo NFP z iných
zdrojov

• Aktuálne úhradové mechanizmy verejného zdravotníctva nezohľadňujú moderné
trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

• Zachovanie dlhodobej stratégie NÚDCH a kontinuita vedenia nemocnice
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# Téma PRÍNOS (popis) Pravdepodobnosť Dopad Popis dopadu
Zahrnuté v ekonomickom 

modeli

1 Výkony Zvýšenie výkonnosti nemocnice.
Rozvojový koncept rieši dobudovanie chýbajúcich kapacít (day care, operačné 
a zákrokové sály) a umožňuje NÚDCH-u ďalšiu centralizáciu komplexných 
pediatrických výkonov  v rámci SR na báze dopadov OSN.

ÁNO

2 Výkony 
Ďalšia centralizácia pediatrických výkonov 
do NÚDCH (nad rámec predpokladaných 
dopadov OSN).

Na základe porovnania s inými krajinami (napr. ČR) jednoznačne existuje v 
dlhodobom horizonte väčší potenciál na centralizáciu komplexných 
pediatrických výkonov, čo sa s ohľadom na budúci vývoj demografie v SR javí 
ako logicky nevyhnutný krok. Predložený model konzervatívne s touto 
centralizáciou nepočíta, nakoľko to či sa zrealizuje bude závisieť najmä na 
rozhodnutiach štátnych orgánov a odborných spoločností.

NIE

3 Kvalita
Kvalita pracovného prostredia pre 
personál a zvýšenie komfortu pre 
pacientov a sprevádzajúce osoby.

Navrhovaný koncept poskytne zásadné zlepšenie pracovného prostredia pre 
personál a hotelový komfort pre pacientov a sprevádzajúce osoby.

NIE

4 Kvalita
Zvýšenie kvality a bezpečnosti 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Striktné oddelenie tokov (akútnych / plánovaných / hospitalizovaných 
pacientov, personálu, logistiky, atď.), jednoduché väzby modalít akútnej 
zdravotnej starostlivosti, jednolôžkové pacientské izby. Vplyv na zníženie 
nozokomiálnych infekcií. Pripravenosť pre implementáciu moderných 
procesov organizácie zdravotnej starostlivosti. 

NIE

5 Efektivita
Implementácia jednoduchých logických a 
logistických väzieb medzi pracoviskami, 
zavedenie potrubnej pošty.

Navrhovaný koncept ponúka priestor pre zásadné zvýšenie produktivite práce 
najmä v nelekárskych a obslužných povolaniach. Ich využite však bude závisieť 
od implementácie nového procesného modelu fungovania nemocnice a 
podpory moderného nemocničného informačného systému.

ČIASTOČNE

6
Výkony 
/kvalita

Zabezpečenie priestorových kapacít pre 
„návrat“ detského kardiocentra a presun 
detskej infektológie do priestorov 
NÚDCH.

Pre zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti vnímame ako potrebné 
opätovné umiestnenie detského kardiocentra do priestorov NÚDCH, ako aj ich 
možné organizačné spojenie. Rovnako je možné a žiadúce presunutie detskej 
infektológie pod NÚDCH.

NIE

7 Výnosy
Výnosy z činností mimo zdravotnej 
starostlivosti 

Rozvojový koncept ponúka rôzne možnosti na zvýšenie tržieb z činností mimo 
poskytovania zdravotnej starostlivosti – služby hotelového typu pre pacientov 
a sprevádzajúce osoby, nové parkovacie kapacity, priestory centrálnej 
obchodnej zóny.

ÁNO

E.2. Analýza prínosov a rizík projektu
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# Téma RIZIKO (popis) Pravdepodobnosť Dopad Popis dopadu Mitigácia rizika

1 Macro Politické riziko 

Politické personálne zmeny môžu zapríčiniť 
zmenu priorít v rámci investičných projektov  
MZ SR. Nerozhodnosť a zmena priorít môže 
znamenať riziko z pohľadu termínov čerpania 
prostriedkov z Plánu obnovy.

Odborná podpora projektu a získanie kladného 
stanoviska MZ SR v čo najkratšom čase.

2 Micro 
Časový harmonogram a plnenie míľnikov / cieľov
(plnenie časového harmonogramu projektu s 
väzbou na riziko nesplnenia míľnikov a cieľov)

Nesplnenie míľnika a cieľov ohrozuje 
financovanie celého dotačného titulu 
„Národného plánu obnovy“.

Profesionálne vedený projektový manažment 
projektu.

3 Micro

Verejné obstarávanie a riziko podnetov na Úrad 
pre verejné obstarávanie
(realizácia projektu vyžaduje min. jednu 
nadlimitnú verejnú zákazku v rámci režime 
použitia žltého FIDICu)

Oneskorenia v organizácii verejného 
obstarávania a prípadné podnety k dotknutým 
orgánom  neúmerne skracujú čas samotnej 
realizácie, ktorá môže vyústiť v nesplnenie 
míľnika/cieľov projektu.

Špičková administrácia verejnej zákazky 
skúseným a profesionálne vedeným právnym 
tímom.
Kvalitná príprava zadávacej dokumentácie s 
jednoznačnou špecifikáciou procesných, 
funkčných, technických a stavebno-
konštrukčných charakteristík diela a katalógom 
funkčných a koncových prvkov.

4 Macro
Riziko prekročenia predpokladaného CAPEX 
plánu investície vo väzbe na vývoj cenových 
úrovní na trhu.

Významná časť projektu je realizovaná vo 
výstavbe a cenová úroveň stavebných prác 
zažíva turbulentné obdobie. Neistota 
budúceho vývoja stavebného trhu môže mať 
významné riziko prekročenia CAPEX plánu.

Definovať rezervu v CAPEX pláne pri žiadosti o 
NFP.
Urýchliť proces prípravy investičnej akcie a 
obstarania zhotoviteľa.

5 Macro Povoľovacie procesy
Prieťahy v povoľovacích konaniach nad rámec 
zákonných lehôt môžu mať významný vplyv na 
plnenie míľnika / cieľov projektu.

Včasná komunikácia s dotknutými úradmi a 
zapojenie kľúčových stakeholderov do podpory 
projektu.

E.2. Analýza prínosov a rizík projektu
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E.3. Porovnanie možných organizačných modelov realizácie

Existuje niekoľko možných modelov realizácie investičných akcií. Nižšie sú porovnané dve základné – tzv. „klasický model“ a model „design and build“ z pohľadu ich kľúčových výhod a nevýhod. Z
pohľadu možnosti získať finančné zdroje na realizáciu prvých fáz koncepcie z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý má však veľmi striktne nastavený konečný termín dokončenia projektov, odporúčame
zvoliť model „Design and Build“, ktorý by sa riadil podľa tzv. žltej knihy FIDIC. Zároveň však upozorňujeme, že kľúčovou podmienkou úspešnej realizácie takéhoto projektu formou „žltého FIDIC-u“ (ktorá
je zároveň v projektoch často podceňovaná) je detailné zadefinovanie programu požiadaviek a konceptu riešenia, vrátane funkčných, procesných, technických, stavebno-konštrukčných a materiálových
požiadaviek a príprava kvalitnej zmluvnej dokumentácie medzi investorom a budúcim zhotoviteľom.

VO – klasický postup
(VO na projektovú prípravu a projektovú dokumentáciu a následne 

samostatné VO na výstavbu projektu)

„Design and Build“
(VO spoločne na projektovú prípravu, projektovú dokumentáciu a 

výstavbu, tzv. jeden generálny dodávateľ)

• Kontrola kvality – nezávislý dodávateľ pre projektantskú časť môže
pomôcť kvalite projektu pretože:

• Nemá protichodný záujem so zadávateľom v kontexte ceny výstavby a
tým pádom je výsledná práca čo najviac zhodná s požiadavkami
zadávateľa.

• Kvalitne vybraný dodávateľ môže byť prínosom pre projekt v zmysle
definície programu požiadaviek.

• Časový aspekt – rýchlejší priebeh realizácie projektu, nakoľko je
potrebný VZ a jeden dodávateľ zastrešuje ako projektantskú, tak aj
stavebnú časť.

• Politické riziko – alokácia zdrojov hneď pri uzatvorení zmluvy s
dodávateľom robí projekt náročnejšie pozastaviť v čase z dôvodu
meniacich sa priorít.

• Financovanie – potenciál využitia súčasných zdrojov financovania
alokovaných na zdravotnícky sektor.

• Transfer rizík – pri správnom nastavení zmluvnej dokumentácie je
možné efektívne preniesť kľúčové riziká realizácie projektu na
zhotoviteľa.

• Časový aspekt – pretože je projekt rozdelený do dvoch častí
(projektantská časť a výstavba), znamená to aj realizáciu dvoch časovo
náročných VO.

• Politické riziko – natiahnutie časového harmonogramu realizácie
projektu môže vystaviť projekt rizikám z pohľadu zmeny politických
priorít.

• Finančné riziko – neisté časové zazmluvnenie výstavby projektu,
pravdepodobná podmienka pre čerpanie v súčasnosti plánovaných
zdrojov financovania

• Kontrola kvality – potreba detailne definovať rozsah, prevádzkové,
technické a materiálové požiadavky na začiatku procesu. Počas
realizácie diela je potrebná priebežná revízia a manažment kvality v
rámci rozsahu zadania tak, aby boli dodržané všetky požiadavky
investora, pretože dodávateľ je prirodzene motivovaný dosiahnuť čo
najnižšiu cenu realizácie.

• Náklady – kľúčovým predpokladom úspešnej realizácie je dobre
nastavená zmluvná dokumentácia, aby nevznikal priestor na
neoprávnené navyšovanie zmluvne dohodnutej ceny zo strany
zhotoviteľa.
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E.4. Návrh harmonogramu a postupu

Prezentovaný harmonogram predstavuje návrh postupnosti kľúčových krokov pre Fázu 1 a 2 predloženej koncepcie vo variante Design and Build (žltá kniha FIDIC). Vychádza zo zákonných lehôt a
obvyklého trvania jednotlivých činností pre projekty s porovnateľnou veľkosťou a komplexnosťou. Harmonogram nezohľadňuje možné externality v podobe prieťahov konaní, prípadné revízne postupy
pri verejnom obstarávaní, neprimerané predlžovanie administratívnych procesov, zmien na trhu dodávateľov stavebných prác, problémov v dodávateľských reťazcoch a pod.). Zároveň harmonogram
nezohľadňuje prípadnú potrebu ( a s tým súvisiace lehoty) verejného obstarávania prác a služieb v prípravnej fáze projektu.
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E.4. Návrh harmonogramu a postupu
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• Na základe našej analýzy veríme, že výstavba nových objektov A1x a P1x v spojení s realizáciou ďalších kľúčových investícií v zmysle navrhovanej koncepcie rozvoja NÚDCH (Scenár A) a navrhovaná
reorganizácia jednotlivých pracovísk v rámci objektovej sústavy NÚDCH, ktorá je súčasťou návrhu tejto medicínskej a investičnej koncepcie, je tým správnym krokom. Objekt A1x garantuje vznik
akútneho bloku NÚDCH a zároveň zabezpečí medicínsky rozvoj nosných programov nemocnice. Táto investícia zároveň predstavuje vhodnú príležitosť na reorganizáciu jednotlivých pracovísk, ktorá
dokáže priniesť NÚDCH-u zvýšenie medicínsko-ekonomickej racionality, lepšiu trasológiu pacientov v rámci objektov, zlepšenie logistických previazaností, novú úroveň komfortu pre pacientov a
personál a zvýšenú prevádzkovú efektivitu.

• Navrhované riešenie zároveň po realizácii všetkých navrhovaných etáp prináša vytvorenie kompaktného a logisticky usporiadaného monobloku, s vybudovaním parkovacieho domu čím je zaistená
potreba tak pacientov ako aj zamestnancov NÚDCH-u.

• Za účelom vyhodnotenia možných dopadov navrhovanej koncepcie rozvoja bol vytvorený prevádzkový model nemocnice, ktorý modeluje možný vývoj výkonnosti a hospodárenia nemocnice v
troch scenároch. Scenár A reflektuje predpokladané dopady realizácie navrhovanej koncepcie rozvoja nemocnice, Scenár 0 predstavuje alternatívu postupnej rekonštrukcie infraštruktúrneho
parku NÚDCH-u bez zásadných štrukturálnych zmien, tak aby bola zabezpečená postupná obnova a reprodukcia majetku nemocnice a Scenár B predstavuje „status quo“ za predpokladu nápravy
havarijných stavov tak, aby bola zabezpečená bezpečná prevádzkyschopnosť nemocnice.

• V každom scenári sa v rámci ekonomického modelu pracuje so vstupmi a premennými, ktoré sú špecifické pre daný scenár, pričom tieto vstupy boli definované na základe benchmarkov a
skúseností z iných projektov a odkonzultované a odsúhlasené vedením NÚDCH z pohľadu ich realizovateľnosti a primeranosti.

• Model bol postavený na konzervatívnych predpokladoch z pohľadu počtu budúcich výkonov, výnosov a možností optimalizácie nákladovej stránky nemocnice. Zásadným faktorom je model
úhradového mechanizmu zo strany platcov zdravotnej starostlivosti, kde konzervatívne počítame s prechodom k modelu platby za reálnu výkonnosť, napriek tomu, že dnes do značnej miery
funguje model platby na báze rozpočtu, ktorý nemá priamu väzbu na výkonnosť nemocnice.

• Aj vzhľadom k horeuvedenému, z ekonomického modelu vyplýva, že nemocnice bude v vo všetkých scenároch dlhodobo generovať prevádzkovú stratu a záporný cash flow. Jediným zdrojom
financií tak pre rozvojové ako aj pre obnovovacie investície teda budú iba dotačné tituly od zriaďovateľa nemocnice (MZ SR), prípadne iné dotačné schémy.

• Z finančného porovnania scenárov vyplýva, že Scenár A bude pre NÚDCH generovať vyšší cash flow v porovnaní so Scenárom B či Scenárom 0, a teda je realizácia Scenára A pre NÚDCH
ekonomicky najvýhodnejšia.

• S ohľadom na možnosť financovania Fázy 1 a Fázy 2 predloženého rozvojového konceptu z prostriedkov Plánu obnovy SR, odporúčame začať v čo najkratšom čase realizovať projektovú prípravu
pre tieto fázy v zmysle predloženého harmonogramu, nakoľko splnenie termínov pre realizáciu projektov obnovy a výstavby nemocníc v Pláne obnovy bude vyžadovať veľmi kvalitnú a efektívnu
projektovú činnosť ako aj súčinnosť dotknutých orgánov štátnej správy.
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Príloha I – súčasné čakacie doby NÚDCH na zdravotnú starostlivosť

ČAKACIE DOBY HOSPITALIZÁCIA - NÚDCH

Klinika / Oddelenie / Ambulancie Hospitalizácia

Klinika detskej psychiatrie 4 mesiace

Klinika detskej hematológie a onkológie bez čakacej doby

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny podľa potreby

Klinika detskej neurológie 2 mesiace

Detská dermatovenerologická klinika do 1 týždňa

Klinika pediatrickej urológie 3-4 mesiace

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie n/a

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie DK a OLM n/a

Klinika detskej oftalmológie 1-2 mesiace

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie podľa potreby - denne

Ortopedická klinika
menšie výkony 1 mesiac, väčšie 2-3 mesiace, deformity 
chrbtice 9 mesiacov

Detská klinika 1 mesiac / akútne prípady hneď

Klinika detskej chirurgie: elektívny príjem 4-6 týždňov podľa veku pacienta 

Chirurgická úrazová ambulancia n/a

Chirurgická klinická úrazová ambulancia n/a

Chirurgická odborná ambulancia n/a

Chirurgická všeobecná ambulancia n/a

Detská otorinolaryngologická klinika n/a

Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny n/a

ČAKACIE DOBY AMBULANCIE - NÚDCH

Klinika / Oddelenie / Ambulancie Ambulancie

Klinika detskej psychiatrie 3 mesiace

Klinika detskej hematológie a onkológie bez čakacej doby

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny maximálne 2 dni

Klinika detskej neurológie 4 mesiace

Detská dermatovenerologická klinika do 3 mesiacov

Klinika pediatrickej urológie 2-3 mesiace

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie 3-5 týždňov, akútne prípady skôr

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie DK a OLM
Imunológia až 5 mesiacov
Alergológia 2 mesiace

Klinika detskej oftalmológie 2-3 mesiace

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie priebežne vybavujeme

Ortopedická klinika 4 mesiace /akútne výkony ihneď

Detská klinika 3 mesiace

Klinika detskej chirurgie:

Chirurgická úrazová ambulancia 2 dni

Chirurgická klinická úrazová ambulancia 1 týždeň

Chirurgická odborná ambulancia 1-3 mesiace podľa špecialistu

Chirurgická všeobecná ambulancia 1 deň

Detská otorinolaryngologická klinika n/a

Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny n/a
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# oddelenie
zmena
(nom.)

zmena 
(%)

2019H 2020H 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E 2033E 2034E 2035E

1 Klinika detskej chirurgie -852 -20.4% 4,177 3,467 4,177 4,139 4,094 4,093 4,095 4,076 3,923 3,743 3,663 3,596 3,528 3,486 3,431 3,377 3,325

2 Detská klinika -780 -22.2% 3,510 2,935 3,510 3,478 3,441 3,415 3,389 3,354 3,221 3,073 3,007 2,953 2,897 2,862 2,817 2,772 2,730

3 Detská otorinolaryngologická klinika -176 -13.5% 1,300 984 1,300 1,288 1,274 1,308 1,347 1,367 1,326 1,265 1,238 1,216 1,193 1,178 1,160 1,141 1,124

4 Klinika pediatrickej urológie 110 9.8% 1,127 943 1,127 1,152 1,176 1,235 1,299 1,352 1,349 1,329 1,331 1,328 1,313 1,297 1,277 1,257 1,237

5 Klinika det. hematológie a onkológie 69 6.9% 1,006 999 1,006 1,031 1,054 1,076 1,097 1,118 1,137 1,151 1,155 1,153 1,141 1,127 1,110 1,092 1,075

6 Klinika detskej neurológie -142 -14.1% 1,003 802 1,003 1,015 1,025 1,031 1,037 1,042 993 940 934 927 914 903 889 875 861

7 Klinika detskej oftalmológie -150 -19.7% 762 673 762 755 747 762 779 788 743 689 674 662 650 642 632 622 612

8 Detská ortopedická klinika -133 -19.9% 672 529 672 666 659 660 662 660 635 606 593 583 572 565 556 547 539

9 Klinika det. pneumológie a ftizeológie -12 -1.8% 649 460 649 663 676 687 691 694 696 696 691 686 676 668 658 647 637

10 Detská klinika KAIM-OIM 144 25.3% 570 565 570 595 621 645 670 695 720 743 756 763 758 749 737 726 714

11 Klinika detskej psychiatrie -144 -27.3% 528 381 528 512 496 500 505 503 478 446 430 417 407 402 396 390 384

12 Detská dermatovenerologická klinika -48 -9.5% 507 291 507 502 497 518 542 556 541 516 505 496 487 481 473 466 459

13 Neonatologická klinika -16 -3.6% 334 450 450 446 441 462 485 499 499 488 478 469 460 455 448 441 434

14 Detská neurochirurgia 186 42.1% 255 443 443 453 461 521 591 644 671 677 678 676 668 660 649 639 629

15 Transplantačná jednotka -29 -13.6% 215 169 215 213 211 213 215 216 214 209 205 201 197 195 192 189 186

SPOLU 16,615 14,091 16,919 16,909 16,873 17,126 17,402 17,562 17,145 16,574 16,340 16,126 15,862 15,670 15,422 15,180 14,946

# oddelenie 2019H 2020H 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E 2033E 2034E 2035E

1 Klinika detskej chirurgie n/a -17.0% 20.5% -0.9% -1.1% 0.0% 0.0% -0.5% -3.8% -4.6% -2.1% -1.8% -1.9% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

2 Detská klinika n/a -16.4% 19.6% -0.9% -1.1% -0.7% -0.8% -1.0% -4.0% -4.6% -2.1% -1.8% -1.9% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

3 Detská otorinolaryngologická klinika n/a -24.3% 32.1% -0.9% -1.1% 2.6% 3.0% 1.5% -3.0% -4.6% -2.1% -1.8% -1.9% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

4 Klinika pediatrickej urológie n/a -16.3% 19.5% 2.3% 2.1% 5.0% 5.2% 4.1% -0.2% -1.5% 0.2% -0.3% -1.1% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

5 Klinika det. hematológie a onkológie n/a -0.7% 0.7% 2.5% 2.3% 2.1% 2.0% 1.9% 1.7% 1.3% 0.3% -0.2% -1.1% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

6 Klinika detskej neurológie n/a -20.0% 25.1% 1.2% 1.0% 0.7% 0.5% 0.5% -4.7% -5.3% -0.6% -0.8% -1.4% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

7 Klinika detskej oftalmológie n/a -11.7% 13.2% -0.9% -1.1% 2.0% 2.3% 1.1% -5.7% -7.2% -2.1% -1.8% -1.9% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

8 Detská ortopedická klinika n/a -21.3% 27.0% -0.9% -1.1% 0.2% 0.3% -0.3% -3.7% -4.6% -2.1% -1.8% -1.9% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

9 Klinika det. pneumológie a ftizeológie n/a -29.1% 41.1% 2.2% 2.0% 1.6% 0.5% 0.5% 0.3% 0.0% -0.6% -0.8% -1.4% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

10 Detská klinika KAIM-OIM n/a -0.9% 0.9% 4.5% 4.3% 3.9% 3.8% 3.8% 3.6% 3.2% 1.8% 0.8% -0.6% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

11 Klinika detskej psychiatrie n/a -27.8% 38.6% -3.0% -3.2% 0.8% 1.1% -0.4% -5.0% -6.6% -3.7% -2.9% -2.4% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

12 Detská dermatovenerologická klinika n/a -42.6% 74.2% -0.9% -1.1% 4.2% 4.6% 2.6% -2.6% -4.6% -2.1% -1.8% -1.9% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

13 Neonatologická klinika n/a 34.7% 0.0% -0.9% -1.1% 4.6% 5.1% 2.9% 0.0% -2.1% -2.1% -1.8% -1.9% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

14 Detská neurochirurgia n/a 73.7% 0.0% 2.2% 2.0% 12.9% 13.3% 9.0% 4.1% 1.0% 0.1% -0.3% -1.1% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

15 Transplantačná jednotka n/a -21.4% 27.2% -0.9% -1.1% 0.9% 1.1% 0.3% -1.0% -2.1% -2.1% -1.8% -1.9% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

CELKOM n/a -15.2% 20.1% -0.1% -0.2% 1.5% 1.6% 0.9% -2.4% -3.3% -1.4% -1.3% -1.6% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

Príloha II – Prehľad počtu hospitalizácii lôžkových oddelení NÚDCH
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KDCH – klinika detskej chirurgie

DK – detská klinika

• Vývoj počtu hospitalizácii je v rámci výhľadu ovplyvňovaný
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na KDCH, a
presunom vybraného spektra výkonov zdravotnej starostlivosti
do jednodňovej chirurgie a stacionárnej medicíny.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko – ekonomickej
racionalite vo využití lôžkového fondu v rozsahu hotelového
komfortu (jednolôžkový koncept s využitím miesta pre rodičov a
príbuzného).

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 4,177 3,743

Počet lôžok 63 40

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 3.11 3.11

Obložnosť 56.47% 79.71%

Príloha III – vývoj počtu hospitalizácii lôžkových oddelení NÚDCH v rámci Scenára A
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• Vývoj počtu hospitalizácii je v rámci výhľadu ovplyvňovaný
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na DK, a
presunom vybraného spektra výkonov zdravotnej starostlivosti
do stacionárnej medicíny.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko – ekonomickej
racionalite vo využití lôžkového fondu v rozsahu hotelového
komfortu (jednolôžkový koncept s využitím miesta pre rodičov a
príbuzného).

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 3,510 3,073

Počet lôžok 96 48

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 4.49 4.49

Obložnosť 44.93% 78.68%
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DORLK – detská otorinolaryngologická klinika

KPU – klinika pediatrickej urológie

• Vývoj počtu hospitalizácii je v rámci výhľadu ovplyvňovaný
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na DORLK, a
presunom vybraného spektra výkonov zdravotnej starostlivosti
do jednodňovej chirurgie a stacionárnej medicíny.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko – ekonomickej
racionalite vo využití lôžkového fondu v rozsahu hotelového
komfortu (jednolôžkový koncept s využitím miesta pre rodičov a
príbuzného).

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 1,300 1,265

Počet lôžok 15 10

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 2.29 2.29

Obložnosť 54.34% 79.34%

• Vývoj počtu hospitalizácii je v rámci výhľadu ovplyvňovaný
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na KPU, a
presunom vybraného spektra výkonov zdravotnej starostlivosti
do jednodňovej chirurgie a stacionárnej medicíny.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko – ekonomickej
racionalite vo využití lôžkového fondu v rozsahu hotelového
komfortu (jednolôžkový koncept s využitím miesta pre rodičov a
príbuzného).

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 1,127 1,329

Počet lôžok 20 12

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 2.67 2.67

Obložnosť 41.16% 80.89%
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KDHaO – klinika detskej hematológie a onkológie

KDN – klinika detskej neurológie

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 1,006 1,151

Počet lôžok 30 30

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 7.87 7.87

Obložnosť 72.31% 82.75%

• Vývoj počtu hospitalizácii je v rámci výhľadu ovplyvňovaný
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na KDN, a
presunom vybraného spektra výkonov zdravotnej starostlivosti
do stacionárnej medicíny.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko – ekonomickej
racionalite vo využití lôžkového fondu v rozsahu hotelového
komfortu (jednolôžkový koncept s využitím miesta pre rodičov a
príbuzného).

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 1,003 940

Počet lôžok 20 16

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 4.21 4.21

Obložnosť 57.80% 67.74%
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• Vývoj počtu hospitalizácii vo výhľade je ovplyvnený
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na KDHaO.
Pokles v rokoch 2030-2035 je ovplyvnený demografickými
aspektami a presunom časti spektra poskytovanej starostlivosti
do stacionárnej medicíny.

• Kapacitný model zodpovedá medicínsko-ekonomickej
racionalite vo väzbe na využitie lôžkového fondu v rozsahu
hotelového komfortu.
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KDO – klinika detskej oftlamológie

ORK – detská ortopedická klinika

• Vývoj počtu hospitalizácii je v rámci výhľadu ovplyvňovaný
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na KDO, a
presunom vybraného spektra výkonov zdravotnej starostlivosti
do jednodňovej chirurgie a stacionárnej medicíny.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko – ekonomickej
racionalite vo využití lôžkového fondu v rozsahu hotelového
komfortu (jednolôžkový koncept s využitím miesta pre rodičov a
príbuzného).

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 762 689

Počet lôžok 15 6

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 2.55 2.00

Obložnosť 35.43% 62.95%

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 672 606

Počet lôžok 22 8

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 3.79 3.79

Obložnosť 31.68% 78.62%
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• Vývoj počtu hospitalizácii vo výhľade je ovplyvnený
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na ORK.
Pokles hospitalizácii v rokoch 2030-2035 je ovplyvnený
demografickými aspektami a presunom časti spektra
poskytovanej starostlivosti do stacionárnej medicíny.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko-ekonomickej
racionalite vo väzbe na využitie lôžkového fondu v rozsahu
hotelového komfortu.
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KDPaF – klinika detskej pneumológie a ftizeológie

DKAIM-OIM  – detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

• Vývoj počtu hospitalizácii je v rámci výhľadu ovplyvňovaný
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na KDPaF, a
demografickými faktormi.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko – ekonomickej
racionalite vo využití lôžkového fondu v rozsahu hotelového
komfortu (jednolôžkový koncept s využitím miesta pre rodičov a
príbuzného).

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 649 696

Počet lôžok 22 12

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 4.50 4.50

Obložnosť 36.34% 71.43%

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko-ekonomickej
racionalite vo vzťahu na využitie lôžkového fondu v rozsahu
resuscitačnej a centralizácie intenzívnej starostlivosti pre
všetky klinické odbory.

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 570 743

Počet lôžok 21 14

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 4.88 4.88

Obložnosť 36.27% 70.91%
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KDP – klinika detskej psychiatrie

DDK  – detská dermavenerologická klinika

• Vývoj počtu hospitalizácii je v rámci výhľadu ovplyvňovaný
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na KDPaF, a
demografickými faktormi.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko-ekonomickej
racionalite využitia lôžkového fondu v rozsahu bezpečnej a
individuálnej liečby.

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 528 446

Počet lôžok 20 16

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 9.49 9.49

Obložnosť 68.67% 72.54%

• Vývoj počtu hospitalizácii je v rámci výhľadu ovplyvňovaný
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na DDK, a
presunom vybraného spektra výkonov zdravotnej starostlivosti
do stacionárnej medicíny.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko-ekonomickej
racionalite využitia lôžkového fondu v rozsahu hotelového
komfortu (jednolôžkový koncept s využitím miesta pre rodičov
či príbuzného).

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 507 516

Počet lôžok 18 8

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 5.33 5.33

Obložnosť 41.10% 84.88%
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NKIAM – neonatologická klinika

NEUCEN  – detská neurochirurgia

• Vývoj počtu hospitalizácii vo výhľade je ovplyvnený
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na kliniku
detskej neonatológie.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko-ekonomickej
racionalite využitia lôžkového fondu, a aplikácii trendov
novovybudovaných infraštruktúrnych projektov.

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 334 488

Počet lôžok 35 24

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 14.22 14.22

Obložnosť 37.19% 79.30%

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 255 677

Počet lôžok 10 12

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 4.84 4.84

Obložnosť 33.82% 74.83%
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• Vývoj počtu hospitalizácii vo výhľade je ovplyvnený
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na
oddelení detskej neurochirurgie.

• Nový kapacitný model zodpovedá medicínsko-ekonomickej
racionalite využitia lôžkového fondu v rozsahu hotelového
komfortu (jednolôžkový koncept s využitím miesta pre rodičov
či príbuzného).
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TJKD – transplantačná jednotka

súčasný stav
(2019)

nový kapacitný model
(2028)

Hpa 215 209

Počet lôžok 12 12

Kapacita lôžka (d) 365 365

ALOS 9.90 9.90

Obložnosť 48.61% 47.28%
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• Vývoj počtu hospitalizácii vo výhľade je ovplyvnený
centralizáciou vybranej špecializovanej starostlivosti na kliniku
detskej hematológie a onkológie. Pokles hospitalizácii v rokoch
2030-2035 je spôsobený demografickými aspektami.

• Kapacitný model zodpovedá medicínsko-ekonomickej
racionalite využitia lôžkového fondu.
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Scenár A
# oddelenie 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E 2033E 2034E 2035E

1 Klinika detskej chirurgie 0 0 0 0 0 101 197 193 189 186 183 181 178 175

2 Detská klinika 0 0 0 0 0 83 162 158 155 152 151 148 146 144

3 Detská otorinolaryngologická klinika 0 0 0 0 0 34 67 65 64 63 62 61 60 59

4 Klinika pediatrickej urológie 0 0 0 0 0 35 70 70 70 69 68 67 66 65

5 Klinika detskej hematológie a onkológie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Klinika detskej neurológie 0 0 0 0 0 52 104 104 103 102 100 99 97 96

7 Klinika detskej oftalmológie 0 0 0 0 0 39 77 75 74 72 71 70 69 68

8 Detská ortopedická klinika 0 0 0 0 0 16 32 31 31 30 30 29 29 28

9 Klinika detskej pneumológie a ftizeológie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Detská klinika KAIM-OIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Klinika detskej psychiatrie 0 0 0 0 0 12 23 23 22 21 21 21 21 20

12 Detská dermatovenerologická klinika 0 0 0 0 0 14 27 27 26 26 25 25 25 24

13 Neonatologická klinika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Detská neurochirurgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Transplantačná jednotka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPOLU 0 0 0 0 0 386 759 746 734 721 712 701 690 679

% zmena n/a n/a n/a n/a n/a n/a 96.8% -1.8% -1.6% -1.8% -1.2% -1.6% -1.6% -1.5%

Príloha IV – Presun lôžkovej zdravotnej starostlivosti do „day-care“ a ambulantná 

starostlivosť
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Scenár A
klinika 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 Oddelenie urgentneho prijmu 8,716 47,771 49,490 49,387 33,749 49,387 50,292 51,092 52,756 54,538 57,077 59,219 59,410 59,365 59,337 59,072 59,031 58,741 58,425 58,103
2 Detská klinika 9,549 43,817 45,500 47,239 45,673 47,239 49,123 50,989 53,572 56,119 59,267 61,794 62,038 61,774 61,267 60,266 59,536 58,596 57,674 56,788
3 Klinika detskej chirurgie 7,019 20,760 22,407 23,539 16,381 23,539 25,103 26,722 28,632 30,416 32,388 33,850 33,864 33,400 32,968 32,429 32,037 31,531 31,035 30,558
4 Klinika detskej oftalmológie -2,169 13,480 13,119 12,767 10,369 12,767 12,444 12,106 11,977 11,916 12,055 12,143 11,880 11,628 11,434 11,247 11,110 10,935 10,763 10,598
5 Detská dermatovenerologická klinika -2,031 12,486 12,185 11,816 7,558 11,816 11,512 11,195 11,071 11,011 11,136 11,215 10,971 10,736 10,556 10,384 10,258 10,096 9,937 9,785
6 Detská otorinolaryngologická klinika -2,259 14,751 13,921 10,118 6,973 10,118 9,627 9,202 9,004 8,882 8,932 8,967 8,764 8,589 8,478 8,340 8,239 8,109 7,981 7,859
7 Klinika detskej hematológie a onkológie 3,626 5,941 7,120 8,891 9,673 8,891 9,795 10,281 10,922 11,567 12,347 13,011 13,199 13,279 13,304 13,217 13,122 12,915 12,712 12,517
8 Detská ortopedická klinika 531 8,039 8,001 8,349 6,425 8,349 8,521 8,681 8,966 9,246 9,627 9,912 9,841 9,706 9,581 9,424 9,310 9,163 9,019 8,880
9 Klinika detskej neurológie 130 8,556 8,621 8,320 6,585 8,320 8,217 8,100 8,146 8,232 8,453 8,636 8,563 8,488 8,462 8,449 8,472 8,463 8,455 8,450
10 Klinika detskej psychiatrie 3,217 6,129 6,891 7,890 8,136 7,890 8,692 9,124 9,692 10,264 10,957 11,546 11,713 11,784 11,806 11,729 11,645 11,461 11,281 11,107
11 Klinika detskej pneumologie a ftizeológie 824 1,361 8,595 7,878 5,895 7,878 8,284 8,489 8,802 9,098 9,477 9,744 9,644 9,512 9,389 9,235 9,123 8,979 8,838 8,702
12 Klinika pediatrickej urológie -156 6,929 6,434 6,697 3,587 6,697 6,707 6,705 6,816 6,941 7,159 7,324 7,248 7,149 7,057 6,941 6,857 6,749 6,643 6,541
13 Detská klinika anestez. a intenz. medicíny 1,329 5,156 6,369 6,294 4,955 6,294 6,808 7,044 7,375 7,698 8,099 8,409 8,406 8,332 8,225 8,090 7,992 7,866 7,742 7,623
14 Neonatologická klinika -816 7,033 5,912 5,837 5,185 5,837 5,554 5,413 5,393 5,409 5,523 5,622 5,564 5,488 5,417 5,328 5,264 5,181 5,099 5,021
15 Oddelenie laboratornej mediciny 2,228 4,330 4,502 4,921 3,770 4,921 5,254 5,567 5,964 6,363 6,836 7,242 7,379 7,448 7,478 7,437 7,384 7,304 7,225 7,149
16 Fyziatria, balneólogia a liečebná rehabilitácia 140 3,353 2,532 2,433 1,258 2,433 2,437 2,436 2,476 2,522 2,601 2,661 2,633 2,597 2,589 2,598 2,618 2,602 2,587 2,573
17 Transplatnačná jednotka -15 718 594 641 755 641 642 642 652 664 685 701 694 684 675 664 656 646 636 626
18 Detská neurochirurgia 285 0 0 421 356 421 506 582 650 695 735 767 767 764 762 749 740 728 717 706

SPOLU 210,610 222,193 223,438 177,283 223,438 229,518 234,370 242,869 251,582 263,355 272,761 272,579 270,724 268,784 265,600 263,393 260,065 256,767 253,586
ZMENA n/a 5.5% 0.6% -20.7% 26.0% 2.7% 2.1% 3.6% 3.6% 4.7% 3.6% -0.1% -0.7% -0.7% -1.2% -0.8% -1.3% -1.3% -1.2%
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m2 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Celková úžitková plocha 84,115 84,115 84,115 84,115 84,115 123,106 123,106 123,106 123,106 123,106 123,106 123,106 111,304 111,968 111,968

pôvodná plocha 84,115 84,115 84,115 83,022 83,022 83,022 73,500 73,500 73,500 39,166 39,166 20,886 9,085 0 0

zrekonštruovaná plocha 0 0 0 1,093 1,093 1,093 10,615 10,615 10,615 44,949 44,949 63,229 63,229 72,314 72,314

nová plocha 0 0 0 0 0 38,991 38,991 38,991 38,991 38,991 38,991 38,991 38,991 39,654 39,654

zdemolovaná plocha 0 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 15,010 15,010 15,010

iná plocha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celková úžitková plocha – ZDRAVOTNÍCKA 67,134 67,134 67,134 67,134 67,134 95,226 95,226 95,226 95,226 95,226 95,226 95,226 87,344 87,344 87,344

pôvodná plocha 67,134 67,134 67,134 67,134 67,134 67,134 60,497 60,497 60,497 26,163 26,163 7,883 0 0 0

zrekonštruovaná plocha 0 0 0 0 0 0 6,637 6,637 6,637 40,971 40,971 59,251 59,251 59,251 59,251

nová plocha 0 0 0 0 0 28,093 28,093 28,093 28,093 28,093 28,093 28,093 28,093 28,093 28,093

zdemolovaná plocha 0 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 10,741 10,741 10,741

iná plocha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celková úžitková plocha – OSTATNÁ 16,981 16,981 16,981 16,981 16,981 27,879 27,879 27,879 27,879 27,879 27,879 27,879 23,961 24,624 24,624

pôvodná plocha 16,981 16,981 16,981 15,889 15,889 15,889 13,003 13,003 13,003 13,003 13,003 13,003 9,085 0 0

zrekonštruovaná plocha 0 0 0 1,093 1,093 1,093 3,978 3,978 3,978 3,978 3,978 3,978 3,978 13,063 13,063

nová plocha 0 0 0 0 0 10,898 10,898 10,898 10,898 10,898 10,898 10,898 10,898 11,561 11,561

zdemolovaná plocha 0 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 4,270 4,270 4,270

iná plocha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Príloha V – Úžitková plocha NÚDCH vo väzbe na scenáre rozvoja

Úžitková plocha je prezentovaná vrátane objektu E, podlažia 5-9, ktoré rozvojová koncepcia zahŕňa ako rezervu a
v rámci investičných nákladov je táto plocha považovaná ako „shell and core“.
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Príloha VI – Skratky
Skratka Vysvetlivka

NÚDCH Národný ústav detských chorôb

ALOS Priemerná dĺžka pobytu

CAPEX Kapitálové náklady/capital expenditures

CF Cash flow

COS Centrálna operačná sála

ČR Česká republika

DDK Detská dermatovenerologická klinika

DFN BB Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

DFN Košice Detská fakultná nemocnica Košice

DFNsP Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

DHM Dlhodobý hmotný majetok

DK Detská klinika

DKAIM-OIM Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

DORLK Detská otorinolaryngologická klinika

DPH Daň z pridanej hodnoty

DRG Diagnosis-related group

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

FBLR Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

FIDIC Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov

FRO Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

FTE Full time equivalent employee

HP Hospitalizačný prípad 

Hpa Hospitalizovaný pacient

HV Hospodársky výsledok

JAS Jednodňová ambulantná starostlivosť

JRSN Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov

JZS Jednodňová zdravotná starostlivosť

KDHaO Klinika detskej hematológie a onkológie

KDCH Klinika detskej chirurgie

KDN Klinika detskej neurológie

KDO Klinika detskej oftalmológie

KDP Klinika detskej psychiatrie

KDPaF Klinika detskej pneumológie a ftizeológie

Skratka Vysvetlivka

KPU Klinika pediatrickej urológie

LPP/APS Lekárska / Ambulantná pracovná starostlivosť

MFNZS Mimoriadne finančne náročná zdravotná starostlivosť

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

NEUCEN Detská neurochirurgia

NFP Nenávratný finančný príspevok

NKIM Neonatologická klinika

NLZP Nelekársky zdravotnícky pracovník

NÚSCH Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

OAIM Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

OLM Oddelenie laboratórnej medicíny

ORK Detská ortopedická klinika

OSN Optimalizácie Siete Nemocníc 

OUP Oddelenie urgentného príjmu

PD Projektová dokumentácia

SP Stavebné povolenie

SR Slovenská republika

SVALZ Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

ŠAS Špecializovaná ambulantná starostlivosť

ŠZM Špeciálny zdravotnícky materiál

THP Technicko-hospodársky pracovník

TJKD Transplatnačná jednotka

Transfery – KT Kapitálové transfery

TZ Technické zázemie

UN Martin Univerzitná nemocnica Martin

UNB Univerzitná nemocnica Bratislava

ÚR Územné rozhodnutie

VO Verejné obstarávanie

ZP Zdravotná poisťovňa

ZS Zdravotná sestra

ZoD Zmluva o dielo

UVO Úrad pre verejné obstarávanie
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