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EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH VERSION) 

In the five-page executive summary, we offer the most important findings of the document. 
All used sources of information are correctly cited in the study text itself. 

Indebtedness of Slovak hospitals 

A significant part of Slovak hospitals also reports overdue liabilities in their financial 
statements. The most indebted ones are large state hospitals, about which debt we also 
have a relatively good idea, as it is regularly calculated. As of 31 August 2021, the total 
liabilities of university and teaching hospitals reached 914 million EUR. The state regularly 
eliminates the debt from them, but it is a non-systemic solution with a short-term effect and 
negative side effects. 

State hospitals operating in the form of commercial companies (joint-stock or ltd.) or smaller 
regional hospitals owned or operated by a private individual are significantly better off.  

Bad infrastructure condition and investment gap 

Lack of funding also results in poor maintenance of buildings and technologies and 
annually postponed capital investments into the hospital modernization are gradually 
accumulating, resulting in an extremely poor state of hospital infrastructure with a 
negative impact on both patients and staff of these medical facilities. Although the state does 
not have a detailed idea of the state of hospital infrastructure, according to the Ministry of 
Health of the Slovak Republic, the infrastructure of institutional facilities in Slovakia is 
economically unsustainable and with regard to its obsolescence and unsatisfactory 
arrangement of buildings, the possibilities of increasing hospital productivity only through 
reconstructions of existing buildings are considerably limited and almost exhausted. Not 
hospital reconstructions, but new modern hospitals are missing in our system.  

The undercapitalization of the Slovak healthcare system is best seen in a direct confrontation 
with the Czech healthcare system. Over the last 25 years, gross fixed capital formation in 
the Slovak healthcare sector has reached a total of 4.8 billion EUR, in the Czech Republic 
healthcare sector it has been 15.1 billion EUR. Therefore, the investment gap of Slovakia 
against the neighbouring Czech Republic is after recalculation 2.9 billion EUR what 
represents 115.1 billion EUR per year. 

Funding is needed to modernize hospitals. However, according to INEKO study, annual 
hospital reports revealed that only a smaller part of hospitals have at least 5% of their 
revenues available that could be used to modernize buildings and technology.  

Question is now, what are the options for increasing capital investment in hospitals from a 
system-wide perspective? We analyse public, private but also mixed sources. 

Public resources 

We consider public resources as potential resources for the modernization of hospitals 
originating from the state or local self-governments (state budget, Ministry of Health of the 
Slovak Republic, higher territorial units, cities or municipalities,) or the EU (EU funds, 
Recovery and Resilience plan). 

As of 31 December 2021, government debt exceeded 63% of GDP and, according to 
Eurostat, Slovakia has the second most unsustainable public finances in the EU27. 
Therefore, we consider it unlikely that the state will in the near future significantly increase 
resources for health care and modernize hospitals at the expense of the state budget 
deficit, when it did not do so even in the years before the pandemic. 
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However, it is very likely that in the future, the Ministry of Finance of the Slovak Republic 
will increase the resources of health chapter at the expense of another budget chapter 
when compiling the state budget. The main reason is the aging of the Slovak 
population, which will bring a greater demand for healthcare but at the same time lower 
contributions of the economically active population. 

The state pours money into healthcare system through the state's payment for state-insured. 
In recent years, this payment has repeatedly fallen below the insurance rate of 4% of the 
average wage two years ago, resulting in underfunding of the sector as a whole. In order to 
maintain the functionality of the healthcare system, it will be necessary to significantly 
increase the payment for or state-insured in the future (after the change in the methodology 
in 2020, we are no longer talking about the insurance rate but about a specific fix amount 
the state put into the system). 

Over the last 22 years, the 6th round of hospital debt elimination is currently underway, 
which makes debt elimination almost relevant calculable hospital income and a 
significant flow of funds to selected hospitals. Although any further debt elimination is more 
of a temporary solution of the problem with undesirable side effects (moral hazard of hospital 
management, worsened financial predictability of the environment), it is likely that the 
unresolved problems of state hospitals will continue to be covered by the next round of debt 
elimination. 

Given its very low level in the past, the direct subsidy from the Ministry of Health of the 
Slovak Republic for capital expenditures cannot be considered as a significant source of 
financing. However, it can theoretically be considered in connection with the need to co-
finance the already launched EU fund project of the hospital owned by the ministry.  

Self-governing regions are interested in supporting the modernization of hospitals in 
their region. Moreover, in some cases they are still their owners and operators (Trenčín 
and Žilina region). In recent years, the impact of the pandemic has significantly reduced 
capital expenditures, but in the future, it can be expected that the importance of this resource 
will increase again. 

In recent years (especially after 2011), EU funds have been a major source of capital 
investment in hospitals. In the shortened programming period 2004 - 2006, Slovakia 
received a total of 20.5 mil. EUR through of a "Basic infrastructure" Operational Programme 
(measure 3.1.2 Construction and development of health infrastructure), the remaining costs 
were covered from the state budget and local government budgets. 

The drawing of funds from the Operational Program Health in the programming period 
2007-2013 brought 340 mil. EUR which was used for 81 projects in the inpatient and 
outpatient care. The nine largest projects of state teaching or university hospitals received 
a total of 170 mil. EUR. 

The Integrated Regional Operational Program for the programming period 2014-2020 
is still ongoing. After the end of the second call, the Ministry of Health of the Slovak Republic 
managed to contractually commit 28 projects in the total amount of 186.8 mil. EUR. As 
of 31 January 2021, only 2 projects were successfully completed which accurately captures 
the drawdown process in which we are still lagging behind. 

Finally, it is necessary to mention the Recovery and Resilience Plan of the Slovak 
Republic that is associated with high expectations but also concerns. In the document, 
Slovakia has defined a goal to build a new network of hospitals - construction, 
reconstruction, and equipment. Allocation of this goal is in total of 998 mil. EUR. 
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With regards to the poor state of the infrastructure of Slovak hospitals, the allocation of 
almost EUR 1 billion for the construction, reconstruction and technical equipment of 
hospitals sounds like a jackpot. After all, if the allocated funds are successfully used up, we 
can reduce the huge investment gap that has arisen in hospitals in recent decades. 

It is desirable that the Recovery and Resilience Plan of the Slovak Republic finances the 
modernization of hospitals, as set out in other plans of V4 countries (Poland or the Czech 
Republic), however, we also repeatedly draw attention to the possible risks associated with 
allocating as much as EUR 1 billion to hospitals. These should by no means be 
underestimated, as there is a risk that the funds will not be used effectively and at the end 
of the day, the Slovak healthcare system will not move forward. Identified risks: 

1) Disproportionality of the distribution of funds - too much for concrete, too little for the 
outpatient care and digitization or building excellence 

2) Will it be possible to tie funds up to the already approved Optimalization of the 
hospital network? The implementing regulations of the reform are delayed, which 
complicates the possibility to link the medical plan of the new hospital to this reform. There 
is also a lack of a more significant link between the reform and the process of projects 
evaluation. 

3) Will resources from the recovery plan be limited only for state hospitals? - it is still 
not confirmed whether private hospitals should also acquire access 

4) Lack of time to build new hospitals - by the end of 2025 (resp. 2Q 2026), Slovakia has 
committed itself to operating new hospitals with at least 870 beds at the full fitout level, to 
reconstruct hospitals with a capacity of 495 beds at the fully equipped level and also to have 
the rough construction of new hospitals completed ("shell & core") with another 1,035 beds. 
In particular, the construction of a state hospital in 4 years (including the procurement 
process!) seems difficult to implement. 

Finally, in regard to state sources we can theoretically also consider the privatization of the 
state's financial assets outside the healthcare sector, but also the privatization in the 
healthcare sector itself. 

Private sources 

With private resources, we primarily focus on resources from private companies, but 
resources can also come from private individuals (donations), church or associations. 

The entry of private resources into the hospital is possible, for example, by purchasing its 
shares. However, this option is only open to hospitals that have the form of a joint stock 
company, respectively would be transformed into one. The joint-stock company may 
subsequently issue the shares and offer them for sale to a private bidder. Alternatively, 
in the case of state hospitals, part of the state-owned shares may be sold to a private 
company.  

As the transformation of hospitals into joint stock companies does not continue and 
specialized state institutes are in good financial condition (also with other possibilities of 
financing their modernization), we do not expect the state to use this possibility to a 
greater extent. 

We would expect a greater inflow of private resources to hospitals through investment 
loans from a commercial bank. However, not all hospitals are able to access these 
resources, as the financial health of the hospital (especially indebtedness, solvency and 
balanced management), the value of the capital, its legal form and the possibilities of 
providing a guarantee will be decisive for the bank when approving the loan. If the hospital 
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is heavily indebted, the bank may reject the application for fear of default. Also, a legal form 
of hospital other than a commercial one may be a reason for rejection, due to lower 
accounting transparency as well as limitations in business activities. An example of a 
successful large project co-financed through a commercial investment loan worth 20 million 
euros was documented in the first case study of the National Institute of Cardiovascular 
Diseases a.s. 

In the case of hospitals, bonds can be considered as a possible source of financing in 
hospital construction projects. Abroad, this method is used by states or municipalities 
that do not have enough funds for construction. In Slovakia, co-financing through bonds was 
used for the first time in the preparation of the New Generation Hospital Bory. This is a very 
unique project (II. case study), backed by the Penta investment group, which, thanks to its 
unique market position (investment group with experience in bond issues, real estate 
projects and hospital network management), could afford to optimize the capital structure of 
this project. by bond issues for Privatbanka's private banking clients 

Mixed sources 

General hospitals have an average of 30 buildings per hospital, some even own up to 

81 buildings and are often spread over a large plot of land with low occupancy. Many 

of the buildings are not in use, which essentially reduces the value of the hospital itself. 

Conversely, in the case of a lease of an unused part of the state or a private individual, the 

funds obtained may be used to cover capital costs. This form of resource allocation is used 

in hospitals today (cafeterias, shops, private IB providers, laboratories, car parks, etc.), but 

its potential is not sufficiently exploited everywhere. 

In general, Public-Private Partnerships (PPPs) in Slovakia are not significantly used as a 

funding option. After 2004, the model of partnership between the self-government (city or 

region) owning the hospital premises and a private investor renting and managing the 

hospital for a longer period of time (20-30 years) gradually expanded in Slovakia. Through 

the gradual creation of such partnerships, the Penta investment group managed to create a 

network of a total of 17 hospitals (SVET ZDRAVIA). The Agel Group has also established 

and is developing partnerships with local governments in several cities in Slovakia (PPP 

concerns 9 hospitals). 

These public-private partnerships have contributed to an increase in health funding at two 

levels. 

1) the original owner (local government) obtained funds from the lease, which could be 

further used to finance other hospitals within its scope 

2) a private investor has invested additional (own) funds in the modernization of these 

hospitals 

Public-private partnerships have a huge variability, individual partnerships differ from each 

other depending on the specific conditions set out in the contract. 

Basic models of PPP projects in healthcare (PWC, 2015): 

“DBOT” model (design, build, operate, transfer). The private partner is responsible for 

maintaining the infrastructure throughout the life of the contract. The private partner then 

transfers this responsibility back to the government upon expiration of the contract. The 

private partner is responsible for operating the hospital, including services such as laundry 
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and cafeteria. The government retains responsibility for the delivery of healthcare service 

throughout. In healthcare this model is called PFI model (the private finance initiative) model 

that has been used to build many hospitals in the United Kingdom. 

“DBOD” model. Since the early 2000s, an increasing number of governments have been 

exploring more ambitious models such as public-private integrated partnerships (PPIPs), 

under which the private partner is additionally responsible for delivering all clinical services 

at one or more health facilities, often including an acute care hospital, as well as one or more 

primary care facilities. The private partner designs, builds and operates the facilities, and 

delivers clinical care, including recruitment and staffing of healthcare professionals.  

A special form of this model is the so-called concession model where a concession 

contract is concluded with precisely defined key performance indicators. The obligation of 

the integrated care provider is to provide such a care that meets not only the current but also 

the future needs of the population in a certain geographical area. 

Although there is currently no hospital in Slovakia that operates on a concession model, a 

few years ago such a project was intensively prepared and the team of experts who worked 

on it managed to prepare the project in relatively large details. Therefore, we believe that 

even such a model of public-private partnership could work in the Slovak healthcare system 

during the construction of a new hospital tailored to Slovak conditions. In the third case 

study, we describe the project of the new University Hospital Bratislava, which was brought 

into the competitive dialogue by Ribera Salud. 

Public sources, private sources or PPP? 

Public sources. In the medium term, it is possible to expect an increase in the healthcare 

chapter at the expense of another budget chapter in order to cover the increase in demand 

for healthcare due to the aging of the Slovak population. However, the hospitals themselves 

are unlikely to cover their capital expenses from this extra money. For the next 5 years, the 

most important public sources will be EU funds and the Recovery and Resilience 

Plan. If Slovakia managed to fully use the allocated funds for quality projects, there would 

certainly be noticeable progress in the sector, but we would still cover only about 1 billion 

EUR from the investment gap against the Czech Republic. 

Private resources also have the potential to provide the necessary resources to modernize 

hospitals. In the future, we would expect a greater inflow of private resources through 

investment loans from a commercial bank, which should be used to co-finance 

reconstructions or smaller projects (extension). Leasing funding, in turn, can help hospitals 

provide medical equipment. The opening of the new Bory hospital in 2023 is an example of 

how private resources flowing to healthcare can finance the construction of a new hospital 

(a combination of own private funds and bonds). However, in our opinion, not many similar 

projects are to be expected soon.  

Finally, there are also mixed sources and especially various forms of PPP projects, 

which due to their high variability offer a variety of options. As the Alzira concession 

model project shows us, it does not have to be just a model of partnership used in Slovakia 

we already know (between the municipality owning the hospital premises and a private 

investor renting and managing the hospital for a longer period of time).  
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EXECUTIVE SUMMARY (SLOVENSKÁ VERZIA) 

V päťstranovom executive summary ponúkame najdôležitejšie zistenia dokumentu. Všetky 

použité zdroje informácií sú korektne citované v samotnom texte štúdie.  

Zadlženosť slovenských nemocníc 

Nemalá časť slovenských nemocníc vykazuje vo svojej účtovnej závierke aj záväzky po 

lehote splatnosti. Najviac zadlžené bývajú spravidla veľké štátne nemocnice o ktorých 

dlhu máme aj pomerne dobrú predstavu, nakoľko sa pravidelne vyčísľuje. K 31. 8. 2021 

dosiahol celkový stav záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc 914 miliónov eur. Štát 

ich pravidelne oddlžuje, ale ide o nesystémové riešenie s krátkodobým efektom 

a negatívnymi vedľajšími efektami. 

Výrazne lepšie sú na tom štátne nemocnice hospodáriace vo forme obchodných  
spoločností (akciové a s.r.o.) či menšie regionálne nemocnice, ktoré vlastní alebo 
prevádzkuje súkromník. 

Zlý stav infraštruktúry a investičná medzera 

Nedostatok financií má za následok slabú údržbu budov a technológií a každoročne 
odkladané kapitálové investície do modernizácie nemocníc sa postupne kumulujú, 
čoho výsledkom je mimoriadne zlý stav infraštruktúry nemocníc s negatívnym 
dopadom tak na pacientov, ako aj zamestnancov týchto zdravotníckych zariadení. Hoci 
detailnú predstavu o stave nemocničnej infraštruktúry štát nemá, podľa MZ SR je 
infraštruktúra ústavných zariadení u nás ekonomicky neudržateľná a s ohľadom na jej 
zastaranosť a nevyhovujúce usporiadanie budov sú aj možnosti zvyšovania produktivity 
nemocníc len prostredníctvom rekonštrukcií existujúcich budov značne limitované a už 
takmer vyčerpané. Nie rekonštrukcie, ale hlavne nové moderné nemocnice nášmu systému 
veľmi chýbajú. 

Podkapitalizovanosť slovenského zdravotníctva je najlepšie viditeľná v priamej konfrontácií 

s českým zdravotníctvom. Za posledných 25 rokov dosiahla tvorba hrubého fixného kapitálu 

v slovenskom zdravotníctve celkovo 4,8 mld. eur, v českom 15,1 mld. eur. Investičná 

medzera Slovenska voči susednej ČR teda po prepočte vychádza na 2,9 mld. eur, čo 

predstavuje 115,1 mil. eur ročne.  

Na modernizáciu nemocníc sú potrebné finančné prostriedky. Podľa INEKO však výročné 

správy nemocníc odhaľujú, že len menšia časť nemocníc má z objemu svojich tržieb 

k dispozícii aspoň 5%, ktoré by bolo možné použiť na modernizáciu budov a technológie.  

Aké sú teda možnosti zvýšenia kapitálových investícií do nemocníc z pohľadu celého 

systému? Analyzujeme verejné, súkromné a zmiešané zdroje.  

Verejné zdroje 

O verejných zdrojoch uvažujeme ako o potencionálnych zdrojoch na modernizáciu 
nemocníc pochádzajúcich od štátu resp. samospráv (štátny rozpočet, MZ SR, VÚC, mestá 
a obce) alebo EÚ (eurofondy, Plán obnovy a odolnosti SR).  

K 31.12.2021 prekročil štátny dlh 63% HDP a podľa Eurostat má Slovensko druhé 
najneudržateľnejšie verejné financie v EÚ27. Považujeme preto za málo pravdepodobné, 
že štát v najbližšom období pristúpi k výraznému navyšovaniu zdrojov na modernizáciu 
nemocníc na úkor deficitu štátneho rozpočtu, keď tak neurobil ani v rokoch pred 
pandémiou. 
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Veľmi pravdepodobné však je, že v budúcnosti bude MF SR pri zostavovaní štátneho 
rozpočtu navyšovať prostriedky kapitoly zdravotníctva na úkor inej rozpočtovej 
kapitoly. Hlavným dôvodom je starnutie slovenského obyvateľstva, ktoré so sebou 
prinesie väčší dopyt po zdravotnej starostlivosti (ZS), no zároveň nižšie odvody ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva. Koľko pôjde na samotnú modernizáciu nemocníc je otázne. 

Štát nalieva do zdravotníctva peniaze cez platbu štátu za svojich poistencov. V posledných 
rokoch sa opakovane stávalo, že táto platba klesla pod úroveň poistnej sadzby 4% 
z priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo malo za následok podfinancovanie celého sektoru. 
Pre zachovanie funkčnosti systému zdravotníctva bude v budúcnosti potrebné platbu za 
poistencov štátu výrazne navýšiť (po zmene metodiky v 2020 už nehovoríme o výške 
poistnej sadzby ale o konkrétnej sume). 

Za obdobie posledných 22 rokov momentálne prebieha už 6. kolo oddlženia nemocníc, čo 
z oddlženia robí takmer relevantný, kalkulovateľný príjem nemocníc a nezanedbateľný 
tok financií do vybraných nemocníc. Hoci každé ďalšie oddlženie je skôr dočasným plátaním 
problému s nežiadúcimi vedľajšími efektami (morálny hazard manažmentu nemocnice, 
zhoršená finančná predvídateľnosť prostredia) je pravdepodobné, že nevyriešené finančné 
problémy štátnych nemocníc sa aj naďalej budú plátať práve ďalším kolom ich oddlženia. 

O priamej dotácii z MZ SR na kapitálové výdavky sa s ohľadom na jej veľmi nízku úroveň 
v minulosti nedá uvažovať ako o významnom zdroji financovania. Možno však o nej 
teoreticky uvažovať v spojitosti s potrebou dofinancovať už rozbehnutý eurofondový projekt 
nemocnice vo vlastníctve ministerstva.    

Samosprávne kraje majú záujem podporiť modernizáciu nemocníc v ich kraji, navyše 
sú v niektorých prípadoch stále ich vlastníkmi a prevádzkovateľmi (Trenčiansky a Žilinský 
kraj). V ostatných rokoch sa vplyvom pandémie výrazne šetrilo na kapitálových výdavkoch, 
v budúcnosti však možno počítať s opätovným nárastom významu tohto zdroja. 

V posledných rokoch (obzvlášť po roku 2011) patria eurofondy k významným zdrojom 
kapitálových investícií do nemocníc. V skrátenom programovom období 2004 – 2006 
Slovensko cez Operačný program Základná infraštruktúra (opatrenie 3.1.2 Budovanie a 
rozvoj zdravotníckej infraštruktúry) dostalo celkovo z ERDF 20,5 mil. eur, zvyšné náklady 
boli pokryté zo štátneho rozpočtu a rozpočtu samospráv.  

Čerpanie prostriedkov z Operačného programu Zdravotníctvo v programovom 
období 2007 – 2013 prinieslo 340 mil. eur, ktoré sa využili na 81 projektov v nemocničnej 
ale aj ambulantnej sfére. Deväť najväčších projektov štátnych fakultných alebo univerzitných 
nemocníc získalo dokopy 170 mil. eur. 

Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014 – 2020 je aj v 
2022 stále aktuálny. Po ukončení druhej výzvy sa podarilo MZ SR zmluvne zaviazať 
celkovo 28 projektov v celkovej hodnote 186,8 mil. eur. K 31.1.2021 boli úspešne 
ukončené len 2 projekty, čo presne ilustruje pomalé čerpanie eurofondov. 

V neposlednom rade je pri verejných zdrojoch potrebné spomenúť aj Plán obnovy 
a odolnosti SR, s ktorým sú spojené veľké očakávania, ale aj obavy. V dokumente 
z roku 2021 si Slovensko zadefinovalo cieľ vybudovať novú sieť nemocníc - výstavba, 
rekonštrukcia a vybavenie. Na tento cieľ má byť celkovo alokovaných 998 mil. eur. 

S ohľadom na zlý stav infraštruktúry slovenských nemocníc je na prvý pohľad vyhradenie 
takmer 1 miliardy eur na výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie nemocníc pre Slovensko 
dobrou správou. V prípade úspešného vyčerpania alokovaných prostriedkov môžeme znížiť 
obrovskú investičnú medzeru, ktorá tu za posledné desaťročia vznikala. 
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Považujeme za žiadúce, aby sa z Plánu obnovy a odolnosti SR financovala modernizácia 
nemocníc, tak ako si to v svojich plánoch stanovili aj iné krajiny V4 (Poľsko či ČR), avšak 
opakovane upozorňujeme aj na možné riziká, ktoré sa s alokovaním celej 1 miliardy eur na 
nemocnice spájajú. Tieto by sa nemali v žiadnom prípade podceňovať, lebo hrozí, že 
prostriedky (vratné!) nebudú efektívne využité a na konci dňa sa slovenské zdravotníctvo 
neposunie vpred.  

Identifikované riziká v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR 

1) Neproporčnosť rozdelenia prostriedkov – priveľa na stavbu nemocníc, málo na 
ambulantnú sféru a digitalizáciu či budovanie excelentnosti 

2) Podarí sa naviazať prostriedky na optimalizáciu siete nemocníc? vykonávacie 
prepisy reformy meškajú, čo komplikuje možnosť napojiť medicínsky plán novej 
nemocnice na túto reformu. Chýba tiež výraznejšie prepojenie reformy na proces 
hodnotenia pripravených projektov  

3) Budú prostriedky z plánu obnovy obmedzené len pre štátne nemocnice? – 
stále nie je potvrdené, či aj súkromné nemocnice majú získať prístup k týmto zdrojom 

4) Nedostatok času na stavbu nových nemocníc - Slovensko sa zaviazalo do konca 
roka 2025 (resp. 2Q 2026) sprevádzkovať nové nemocnice s minimálne 870 
posteľami na úrovni plne vybavená („full fitout“), zrekonštruovať nemocnice 
s kapacitou 495 postelí na úrovni plne vybavená a taktiež mať hotovú hrubú stavbu 
nových nemocníc („shell & core“) s ďalšími 1 035 posteľami. Najmä výstavba štátnej 
nemocnice za 4 roky (vrátane procesu obstarávania!) sa javí ako veľmi ťažko 
realizovateľná. 

Teoreticky môžeme v súvislosti s verejnými zdrojmi uvažovať ešte aj o privatizácií 
finančných aktív štátu mimo sektoru zdravotníctva ale aj privatizácií v samotnom sektore 
zdravotníctva.  

Súkromné zdroje 

Pri súkromných zdrojoch sa primárne zameriavame na zdroje pochádzajúce od súkromných 
spoločnosti, zdroje však môžu pochádzať aj od súkromných osôb (dary), cirkvi či združení.  

Vstup súkromných zdrojov do nemocnice je možný napríklad kúpou jej akcií. Táto 
možnosť je však otvorená len pre nemocnice, ktoré majú formu akciovej spoločnosti. 
resp. sa transformujú na a.s. Akciová spoločnosť môže akcie dodatočne vydať a ponúknuť 
na predaj súkromnému záujemcovi. Alternatívne, v prípade štátnych nemocníc sa časť 
štátom vlastnených akcií môže predať súkromnej firme. Nakoľko transformácia nemocníc 
na a.s. ďalej nepokračuje a špecializované štátne ústavy sú v dobrej finančnej kondícií a aj 
s inými možnosťami financovania ich modernizácie, nepredpokladáme, že by štát túto 
možnosť využil vo výraznejšej miere.   

Väčší prílev súkromných zdrojov do nemocníc by sme očakávali prostredníctvom 
investičných úverov z komerčnej banky. Nie všetky nemocnice sa však k týmto zdrojom 
vedia dostať nakoľko pre banku bude pri schvaľovaní úveru rozhodujúce finančné 
zdravie nemocnice (najmä zadlženosť, platobná schopnosť a vyrovnané hospodárenie), 
ďalej hodnota imania, jej právna forma a možnosti poskytnutia záruky. Pri veľkej 
zadlženosti nemocnice môže banka z dôvodu obavy nesplácania žiadosť odmietnuť. 
Taktiež iná právna forma nemocnice ako obchodná spoločnosť môže byť dôvodom 
zamietnutia a to kvôli nižšej transparentnosti účtovníctva ako aj limitáciám pri obchodnej 
činnosti. Príklad úspešného veľkého projektu spolufinancovaného prostredníctvom čerpania 
komerčného investičného úveru v hodnote 20 miliónov euro sme zdokumentovali v prvej 
prípadovej štúdii Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. 
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O dlhopisoch ako o možnom zdroji financovania sa v prípade nemocníc primárne dá 
uvažovať pri projektoch výstavby nemocnice. V zahraničí tento spôsob využívajú štáty 
resp. samosprávy, ktoré nemajú na výstavbu dostatok finančných prostriedkov. Na 
Slovensku sa spolufinancovanie pomocou dlhopisov po prvý krát použilo pri projekte 
Nemocnice novej generácie Bory. Ide o veľmi unikátny projekt (druhá prípadová štúdia), za 
ktorým stojí investičná skupina Penta, ktorá si vďaka svojmu jedinečnému postaveniu na 
trhu (investičná skupina so skúsenosťami s emisiami dlhopisov, Real Estate projektami 
a manažovaním siete nemocníc) mohla dovoliť optimalizovať kapitálovú štruktúru tohto 
projektu emisiami dlhopisov pre klientov privátneho bankovníctva Privatbanky. Bežné 
využívanie dlhopisov na spolufinancovanie výstavby nemocníc neočakávame. 

Zmiešané zdroje 

Všeobecné nemocnice majú v priemere 30 budov na nemocnicu, niektoré majú v svojom 
vlastníctve dokonca až 81 budov a často sa rozprestierajú na veľkom pozemku s nízkou 
zastavanosťou. Mnohé z budov sa pritom nevyužívajú, čo v podstate znižuje hodnotu 
samotnej nemocnice. Naopak, v prípade prenájmu niektorej nevyužívanej časti budovy 
či pozemku inému subjektu (štát, súkromná firma, združenie atď.), môžu byť získané 
prostriedky použité na krytie kapitálových výdavkov. Táto forma alokácie prostriedkov 
sa dnes v nemocniciach používa (bufet, obchodík, súkromný poskytovatelia ZS, laboratóriá, 
parkoviská atď. ), jej potenciál však nie je všade dostatočne využitý. 

Vo všeobecnosti nie sú verejno-súkromné partnerstvá (anglicky Public-Private 
Partnership, PPP) na Slovensku výrazne využívané ako možnosť financovania. Pritom PPP 
poskytujú vládam alternatívne metódy financovania, rozvoja infraštruktúry a 
poskytovania služieb. Pôvodne PPP vznikli v USA, teda v krajine so silnou vierou v trhové 
sily, ktorá dáva veľký priestor súkromným firmám s presvedčením, že budú fungovať 
efektívnejšie ako štát. Neskôr sa rozšírili aj do iných EÚ krajín. V oblasti zdravotnej 
starostlivosti sa začala táto forma výstavby nových nemocníc presadzovať s cieľom využiť 
finančné zdroje súkromných firiem ako aj a ich odborné znalosti v oblasti rozvoja 
infraštruktúry a poskytovania služieb na zlepšenie služieb verejného zdravotníctva.  

Po roku 2004 sa postupne rozšíril na Slovensku model partnerstva medzi 
samosprávou (mesto či kraj) vlastniacou priestory nemocnice a súkromným 
investorom prenajímajúcim a manažujúcim nemocnicu na dlhšie časové obdobie (20-
30 rokov). Postupným vytváraním takýchto partnerstiev sa investičnej skupine Penta 
podarilo vytvoriť sieť celkovo 17 nemocníc Svet zdravia. Rovnako skupina Agel vytvorila a 
rozvíja partnerstvo s miestnou samosprávou vo viacerých mestách Slovenska. 

Tieto verejno-súkromné partnerstvá prispeli k navýšeniu finančných prostriedkov v 
zdravotníctve v dvoch rovinách. 

1) pôvodný majiteľ (samospráva) získal z prenájmu finančné prostriedky, ktoré sa mohli 
ďalej využiť na financovanie iných nemocníc v jeho pôsobnosti  

2) súkromný investor investoval ďalšie (vlastné) prostriedky do modernizácie týchto 
nemocníc  

Verejno-súkromné partnerstvá majú obrovskú variabilitu, jednotlivé partnerstvá sa od seba 
odlišujú v závislosti na konkrétnych podmienkach stanovených v zmluve/kontrakte. 

Základné modely PPP projektov (a v zdravotníctve) podľa PWC (2016) sú nasledovné: 

DBOT model (design, build, operate, transfer) v rámci ktorého je súkromný partner 

zodpovedný za naprojektovanie, stavbu a údržbu infraštruktúry počas trvania zmluvy (viac 

ako 15 rokov) a po vypršaní zmluvy prenesie túto zodpovednosť späť na vládu. Súkromný 

partner je zodpovedný aj za prevádzku nemocnice vrátane služieb ako napr. práčovňa 
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a bufet, neposkytuje však ZS. Túto povinnosť si ponecháva verejný sektor (v celom 

rozsahu). Najbežnejšou formou tohto modelu v zdravotníctve je model súkromnej finančnej 

iniciatívy (PFI), ktorý sa vo veľkom používal na výstavbu nemocníc v Spojenom kráľovstve.  

DBOD model (design, build, operation, delivery). Od začiatku 21. storočia, stále väčší počet 

vlád skúma ambicióznejšie modely v zdravotníctve, ako sú verejno-súkromné integrované 

partnerstvá (PPIP), v rámci ktorých je súkromný partner dodatočne zodpovedný za 

poskytovanie všetkých klinických služieb v jednom alebo viacerých zdravotníckych 

zariadeniach, často vrátane nemocnice akútnej starostlivosti, ako aj zariadení primárnej 

starostlivosti. Súkromný partner teda navrhuje, stavia a prevádzkuje zariadenia a zároveň 

poskytuje klinickú starostlivosť vrátane náboru a obsadenia zdravotníckych pracovníkov a to 

všetko počas trvania kontraktu. Osobitou formou tohto PPIP modelu je tzv. koncesný 

model kde sa uzatvára koncesná zmluva s presne stanovenými kľúčovými ukazovateľmi 

výkonnosti. Záväzkom PZS je poskytovanie takej ZS, ktorá zodpovedá nielen súčasným, 

ale aj budúcim potrebám obyvateľov v určitej geografickej oblasti. 

Hoci aktuálne neexistuje na Slovensku nemocnica, ktorá by fungovala postavená na 

koncesnom modeli, pred pár rokmi sa takýto projekt intenzívne pripravoval a tímu 

odborníkov, ktorý na ňom pracoval sa podarilo projekt pripraviť do pomerne veľkých detailov 

(adaptovaný na slovenské podmienky). V tretej prípadovej štúdii prinášame opis projektu 

novej UNB, ktorý do súťažného dialógu priniesla spoločnosť Ribera Salud. 

Verejné, súkromné či PPP? 

Z verejných zdrojov je možné v strednodobom horizonte očakávať navyšovanie 

prostriedkov kapitoly zdravotníctva na úkor inej rozpočtovej kapitoly a to najmä na vykrytie 

nárastu dopytu po ZS v dôsledku starnutia slovenského obyvateľstva. Nemocnice samotné 

z tohto navýšenia však pravdepodobne modernizáciu nepokryjú. S výhľadom do roku 

2026 preto jedným z najvýznamnejších verejných zdrojov ostanú eurofondy 

a primárne Plán Obnovy a Odolnosti. Ak by sa Slovensku podarilo alokované prostriedky 

včas plne vyčerpať na kvalitné projekty určite by bol badateľný pokrok v sektore, avšak 

z investičnej medzery voči ČR by sme stále pokryli len približne 1 miliardu.  

Súkromné zdroje majú potenciál tiež poskytnúť potrebné zdroje na modernizáciu 

nemocníc. Do budúcnosti by sme očakávali väčší prílev súkromných zdrojov 

prostredníctvom investičných úverov z komerčnej banky, ktoré by sa mali využívať na 

spolufinancovanie rekonštrukcií, či menších dostavieb. Financovanie na lízing môže zase 

nemocniciam pomôcť so zabezpečením zdravotníckej techniky.  

Otvorenie nemocnice novej generácie Bory v roku 2023 je príkladom toho, ako môžu 

súkromné zdroje plynúce do zdravotníctva zafinancovať výstavbu novej nemocnice  

(kombinácia vlastných súkromných prostriedkov a dlhopisov). Netreba však podľa nášho 

názoru počítať s masívnym nárastom podobných projektov. 

Na záver sú tu aj zmiešané zdroje a predovšetkým rôzne formy PPP projektov, ktoré 

vzhľadom na svoju vysokú variabilitu ponúkajú rozličné spektrum možnosti. Ako ukazuje 

projekt koncesného modelu Alzira nemusí ísť len o u nás využívaný model partnerstva 

medzi samosprávou (mesto či kraj) vlastniacou priestory nemocnice a súkromným 

investorom prenajímajúcim a manažujúcim nemocnicu na dlhšie časové obdobie. 
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1. ZANEDBANÁ TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA SLOVENSKÝCH 
NEMOCNÍC 

Táto kapitola poskytuje stručný prehľad organizácie slovenských nemocníc a ich zadlženosti 
rozšírený o odhad investičnej medzery voči Českej republike, ktorú v “Zelenej knihe“ v roku 
2021 vypočítali autori Peter Pažitný a Rudolf Zajac.  

1.1 ORGANIZÁCIA NEMOCNÍC A ICH ZADLŽENOSŤ  

Slovenské nemocnice môžeme rozdeľovať na základe rozličných kritérií. Často sa delia na 
všeobecné a špecializované, veľké univerzitné resp. fakultné a menšie regionálne, ďalej 
podľa formy vlastníctva (štátne, súkromné, so zmiešaným, prípadne iným vlastníctvom) 
či právnej formy (príspevkové/neziskové/rozpočtové organizácie, akciové spoločnosti a 
spoločnosti s ručením obmedzením) (graf č.1). Zmienené charakteristiky sú pre prístup 
zdravotníckeho zariadenia ku kapitálu niekedy limitujúcim faktorom (napr. obmedzená 
podnikateľská činnosť neziskových či príspevkových organizácií, podmienky schválenia 
úverov, oddlženie štátnych nemocníc) a preto ich explicitne uvádzame všade tam kde to je 
relevantné.    

Graf 1: Všeobecné nemocnice podľa právnej formy 

 

Zdroj: CEE HPN  

Pri nahliadnutí do výročnej správy niektorej zo štátnych nemocníc nie je žiadnou výnimkou 
odkrytie veľkého objemu záväzkov po lehote splatnosti. Najviac zadlžené bývajú spravidla 
veľké štátne nemocnice (fakultné či univerzitné) o ktorých dlhu máme aj pomerne dobrú 
predstavu, nakoľko sa pravidelne vyčísľuje. Podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu: 
„K 31. 8. 2021 dosiahol celkový stav záväzkov slovenských univerzitných a fakultných 
nemocníc 914 miliónov eur a od začiatku roka 2021 sa zvýšil o 79 miliónov eur.“ (Najvyšší 
kontrolný úrad, 2021). Ide o jav pretrvávajúci dlhé obdobie, pričom výhľadovo nemožno bez 
zásadných zmien očakávať zlepšenie situácie.  
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Graf 2: Vývoj stavu záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc od roku 
2013 (v mil. eur) 

 
Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad, 2021. str. 25 podľa dát od MZ SR 

Výrazne lepšie sú na tom nemocnice hospodáriace vo forme obchodných spoločností 
(akciové spoločnosti alebo s.r.o.). Túto skutočnosť potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý 
sa v minulosti zameral na hospodárenie nemocníc. Podľa slov jeho predsedu Karola Mitríka 
„Zistili sme, že nemocnice, ktoré sú obchodnými spoločnosťami, a to bez ohľadu na to, či sú 
štátne, samosprávne alebo súkromné, proste fungujú, kdežto tie, ktoré boli odkázané na 
príspevky ako príspevkové organizácie, nefungujú“ (Mitrík, 2019).  

Lepšie ako fakultné a univerzitné nemocnice sú na tom s hospodárením aj stredne veľké či 
menšie regionálne nemocnice, ktoré vlastní alebo prevádzkuje súkromník. Podľa výsledkov 
projektu INEKO Nemocnica roka 2021, dosahovali tieto všeobecné nemocnice vo väčšine 
prípadov v kategórii hospodárenie skóre nad 70 bodov (na stupnici 0-100) (INEKO, 2021). 

Príčiny zadlženosti pri štátnych nemocniciach sú viaceré (nebudú predmetom tejto analýzy), 
riešení sa ponúka niekoľko, ale žiadne jednoduché neexistuje. Silno odborníkmi kritizované 
oddlžovanie štátnych nemocníc prichádzajúce každých pár rokov nie je systematickým 
riešením a dokonca má aj viacero negatívnych dopadov. Každé ďalšie oddlženie je totiž 
skôr dočasným plátaním problému s nežiadúcim vedľajším efektom  (morálny hazard 
manažmentu nemocnice) pričom sa takmer výlučne viaže len na štátom vlastnené 
nemocnice (otázka znevýhodňovania iných vlastníkov nemocníc). Neustále dofinancovanie 
sektora tiež výrazne zhoršuje predvídateľnosť prostredia, čo v praxi znamená, že jednotlivý 
stakeholderi ani nie sú schopní nastaviť si svoj finančný plán, ktorým by sa aj vedeli riadiť 
(Zachar pre Pravda.sk, 2022). 

Bohužiaľ, zadlženosť nemocníc nie je jediný problém v súvislosti s kondíciou ústavných 
zariadení. Nedostatok financií má tiež za následok slabú údržbu budov a technológií 
a každoročne odkladané kapitálové investície do modernizácie nemocníc sa 
postupne kumulujú, čoho výsledkom je mimoriadne zlý stav infraštruktúry nemocníc 
s negatívnym dopadom tak na pacientov ako aj zamestnancov týchto zdravotníckych 
zariadení. Na údržbu budov sa zamerala Študentská rada vysokých škôl (2019), ktorá 
iniciovala projekt Kniha plesní. Študenti a pacienti zhromaždili fotky a videá zachytávajúce 
nevyhovujúce podmienky v nemocniciach a pomohli tak identifikovať viaceré kritické miesta 
nemocničnej infraštruktúry. V alarmujúcom stave je najmä suterén nemocníc v ktorom 
bývajú situované prechodové chodby slúžiace na presun pacientov medzi jednotlivými 
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budovami a tiež študentské šatne či sterilizačné miestnosti. Nevyhovujúci je často aj priestor 
čakární a hlavne hygienických zariadení. 

Na ďalšie problémy poukázali v prieskume INEKO (2015) aj manažéri nemocníc, ktorí za 
najakútnejšie nedostatky označili chýbajúce prostriedky na zateplenie budov, obnovenie 
tepelného hospodárstva budov, rekonštrukcie operačných sál či výmeny rozvodov. Ďalšou 
skupinou identifikovanej nepokrytej potreby boli investície do prístrojov (prieskum INEKO 
z roku 2014, ktorého výsledky popisuje INEKO v publikácií z roku 2015).  

Výročné správy nemocníc odhaľujú, že len menšia časť nemocníc má z objemu svojich 
tržieb k dispozícii aspoň 5%, ktoré by bolo možné použiť na modernizáciu budov 
a technológie (INEKO, 2015). Nemocnice tak defacto nie sú schopné financovať svoju 
modernizáciu, nepracujú s kapitálom a podľa analytika INESS Martina Vlachynského sú 
v podstate „ekonomicky nesvojprávne – akúkoľvek investíciu musí za nich spraviť štát“ 
(Vlachynský, 2022) s dodatkom, že toto väčšinou neplatí pre súkromné nemocnice. 

V rozpočte verejnej správy je sekcia venovaná zdravotníckym zariadeniam a ich príjmom 
a výdavkom. Vo výdavkovej časti sa uvádza aj údaj o kapitálových výdavkoch (tabuľka 1). 
Hoci posledné roky pred pandémiou sa kapitálové výdavky zvýšili až na 8,5-10% 
z celkových výdavkov, od roku 2021 nasledoval opäť pokles na úroveň 3,5%. Výhľadovo do 
roku 2024 sa počíta s 2% vynaloženými na kapitálové výdavky. 

Tabuľka 1: Výdavky zdravotníckych zariadení  

ROK Bežné 
výdavky 
(mil. eur) 

Kapitálové 
výdavky    
(mil. eur) 

Kapitálové 
výdavky       

(%) 

Výdavky z transakcií 
s fin. akt. a pas.         

(mil. eur) 

Výdavky 
spolu      

(mil. eur) 

2018 (S) 1 644 154  8,50 14 1 812 

2019 (S) 1 812 211  10,37 11 2 034 

2020 (S) 1 987 197 8,98 11 2 194 

2021 (OS) 2 211 81 3,47 39 2 331 

2022 (N) 2 119 74 3,36 9 2 203 

2023 (N) 2 203 45 1,99 9 2 256 

2024 (N) 2 271 45 1,93 9 2 326 

Zdroj: roky 2019-2023 sú podľa MF SR – Rozpočet VS na roky 2022-2024, str. 31 
          rok 2018 podľa MF SR – Rozpočet verejnej správy na roky 2021-2023, str. 31   

Zlý stav nemocníc potvrdzuje vo svojich materiáloch aj samotné ministerstvo zdravotníctva, 
ktoré viacero nemocníc priamo aj vlastní. V správe z roku 2013 jej autori konštatujú, že 
infraštruktúra ústavných zariadení je u nás ekonomicky neudržateľná a s ohľadom na 
jej zastaranosť a nevyhovujúce usporiadanie budov sú aj možnosti zvyšovania produktivity 
nemocníc len prostredníctvom rekonštrukcií existujúcich budov značne limitované a už 
takmer vyčerpané. Neflexibilita stavieb sa tiež odráža v rezistencii voči plánovaným zmenám 
a novým procesom v manažmente starostlivosti o pacienta. 

Za kľúčové považujeme zdôrazniť, že aj odborníci MZ si už v danom čase uvedomovali 
potrebu nie rekonštruovať, ale začať postupne stavať nové moderné nemocnice, ktoré by 
mali nahradiť tie nevyhovujúce, pri ktorých je vyššia efektívnosť pri poskytovaní ZS len ťažko 
dosiahnuteľná (MZ SR, 2013). Smutným faktom ostáva, že za takmer 10 rokov od vydania 
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tejto správy sa situácia s výstavbou nových nemocníc takmer neposunula (s výnimkou 2 
súkromných nemocníc).  

Postaviť nové nemocnice je úloha sama o sebe naozaj neľahká. Počnúc zostavením 
zdravého business plánu napojeného na medicínsku potrebu v danej lokalite, cez 
byrokraciu, verejné obstarávanie (v prípade štátnych nemocníc), projektovanie stavby 
nemocnice, vykonanie stavebných prác a inštalácie technológií, hľadanie personálu 
(zdravotníkov, manažérov aj technických pracovníkov) až po zazmluvnenie poskytovanej 
ZS samotnými zdravotnými poisťovňami.  

Nakoľko aj projekt novej nemocnice si vyžaduje podmienku návratnosti, vynára sa tu tiež 
potreba vopred si zazmluvniť so zdravotnými poisťovňami poskytovanie ZS na obdobie 
dlhšie ako 1-2 roky a v optimálnom prípade postaviť financovanie nie na kvantitatívnom 
poskytovaní ZS ale na financovaní postavenom na meraní a hodnotení kvalitatívnych 
výsledkov poskytovanej ZS (INEKO, 2015). 

Situácia posledných desaťročí naznačuje, že štát nie je schopný tieto úlohy náležite splniť, 
čoho výsledkom je niekoľko nevydarených projektov, ktoré buď ostali len v rovine plánov 
(resp. súťaží na stavbu) alebo sa aj stavať začalo, no projekt sa nedokončil (Rászochy). 
Nové štátne nemocnice sa nestavajú a katastrofálnu situáciu sa preto často snažíme 
zachraňovať rekonštrukciami existujúcich nemocníc.  

Na záver môžeme ešte dodať, že nevyhovujúce priestory sú problémom aj v súvislosti 
s prístrojovým vybavením nemocníc. V tejto oblasti slovenské nemocnice nie sú až natoľko 
pozadu za západnými EÚ krajinami, v posledných rokoch sa podarilo nemocniciam 
zaobstarať aj viacero drahých moderných prístrojov, problém však je, že ich umiestňujeme 
často do nevyhovujúcich priestorov, ktoré neumožňujú ich efektívne využívanie (MF SR, 
2021). 
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1.2 INVESTIČNÁ MEDZERA 

O existencii investičnej medzery vieme, s jej vyčíslením je to však omnoho zložitejšie 
a zverejnené čísla sú skôr na úrovni odhadov. Od publikácie Health Policy Institute 
autorského kolektívu Pažitný et al. (2014) sa o jej vyčíslenie pokúsilo MZ SR (Štúdia 
uskutočniteľnosti projektu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave), MF SR (pri tvorbe 
Plánu obnovy a odolnosti SR sa vychádzalo z HPI publikácie) a v 2021 aj autori Peter 
Pažitný a Rudolf Zajac (Slovenské zdravotníctvo v post-covidovej ére 2020, 2025, 2030), 
ktorí odhadli investičnú medzeru voči Českej republike. Nasledovná podkapitola je doslovne 
prebraná z tejto publikácie. 

Podkapitalizovanosť slovenského zdravotníctva je najlepšie viditeľná v priamej konfrontácií 
s českým zdravotníctvom. Za posledných 25 rokov (tabuľka 2, roky 1995 – 2019) dosiahla 
tvorba hrubého fixného kapitálu (THFK) v slovenskom zdravotníctve celkovo 4,8 mld. eur. 
V Českej republike za toto isté obdobie to bolo až 15,1 mld. eur. Slovensko tak kumulatívne 
dosiahlo iba 32 % úrovne ČR. Pri zohľadnení veľkosti populácie (SR: ČR = 51%) je 
investičná medzera Slovenska 2,9 mld. eur, čo predstavuje 115,1 mil. eur ročne. Toto 
zistenie plne korešponduje s modelom, ktoré pripravilo v 2014 HPI. (Pažitný et al., 2014). 
HPI vtedy odhadlo, že investičná medzera voči ČR je 110,9 – 136,5 mil. eur ročne. 

Graf 3: Tvorba hrubého fixného kapitálu v zdravotníctve SR a ČR (mil. eur) 

 

Zdroj: Eurostat, 2021 

Dôležité je však upozorniť na fakt, že za ČR nezaostáva len zdravotníctvo, ale tvorba 
kapitálu v celej ekonomike. Kumulatívny podiel THFK SR k ČR je za posledných 25 rokov 
na úrovni 36 %, takže nízka úroveň investícií do zdravotníctva je do veľkej miery „funkciou“ 
celej ekonomiky. 
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Tabuľka 2: Investície verejného a súkromného sektora v zdravotníctve 

 HDP SR 
spolu 

Zdravotníctvo 
SR spolu 

Verejný 
sektor 

COFOG I 

Súkromný 
sektor 

Podiel investícií 
súkromného sektora 

na celkových 
investíciách 

2017 84 532 222,2 121,0 101,2 46% 

2018 89 506 241,4 198,0 43,4 18% 

2019 93 865 396,9 223,0 173,9 44% 

Zdroj: EUROSTAT, Plán obnovy, výpočty autorov Zelenej knihy 

V roku 2019 bol podiel súkromného sektora (173,9 mil. eur) na celkových investíciách (396,9 
mil. eur) 44%. Dôležitú úlohu nezohráva len celková výška investícií, ale aj ich štruktúra. V 
princípe investície môžu prúdiť do (1) „budov“, (2) „strojov a zariadení“ alebo do (3) 
intelektuálnych aktív (OECD, System of Health Accounts, 2011). V tomto ohľade podrobné 
údaje za zdravotníctvo nie sú dostupné, avšak analýzou štruktúry THFK na úrovni 
ekonomiky sa zaoberal Karol Morvay (2017). Podľa jeho zistení je v ekonomike SR 
mimoriadne vysoký podiel strojov a zariadení, pričom investície do intelektuálnych aktív 
výrazne zaostávajú. S určitou mierou zovšeobecnenia a na základe skúseností a 
pozorovaní môžeme tieto zistenia preniesť aj na zdravotníctvo. Aj v zdravotníctve môžeme 
pozorovať zastaralé budovy, avšak väčšinou vybavené modernými prístrojmi a zariadeniami 
pri nízkej úrovni intelektuálnych aktív (softvér, databázy, patenty...). 

Skutočnosť, že existujúca infraštruktúra štátnych nemocníc je zastaraná, potvrdili ako Plán 
obnovy (MF SR, 2021), tak aj dokument Štrukturálne výzvy (NBS, 2021). Zároveň ani jeden 
z týchto dokumentov neprináša nové dôkazy o stave nemocničnej infraštruktúry. Plán 
obnovy, ako kľúčový dokument čerpania zdrojov z RRF, sa v hodnotení nemocničnej 
infraštruktúry opiera práve o dokument HPI (str. 388 a str. 795) a poskytuje len veľmi 
obmedzené informácie o roku výstavby štátnych nemocníc. Znamená to, že štát ako vlastník 
štátnych nemocníc nemá prehľad o kapitálovej infraštruktúre vlastných nemocníc a vo 
svojich vlastných kľúčových dokumentoch sa opiera o dáta nezávislého think tanku HPI. 

Toto je veľmi dôležité poznanie, lebo vláda v roku 2021 v podstate nepozná kapitálovú 
situáciu a vybavenosť svojich nemocníc. Podľa spomínaného dokumentu HPI mala typická 
všeobecná nemocnica v roku 2014 viac ako 40 rokov, veľký pozemok a na ňom 
roztrúsených približne 30 budov. 
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Tabuľka 3: Stav infraštruktúry veľkých štátnych nemocníc 

Nemocnica Stav infraštruktúry Počet 
lôžok 

Fakultná nemocnica 
s poliklinikou F.D. Roosevelta 
BB 

Rok výstavby: starý areál 1960, nový 1981, 2 
monobloky (UZS) s poliklinikou, onkológia, 
admin. budova, v centre psychiatria a 
infekčné, 1–lôž. 53, 2–lôž. 118, 3–lôž. 171, 4–
lôž. 17, 5–lôž. 3, DOS 3–lôž. 

910 

Fakultná nemocnica 
s poliklinikou J. A. Reimana 
Prešov 

Budovy z roku 1947, 1963 a 1967, chirurgický 
pavilón z roku 1989, internistický z roku 2013 

1233 

Nemocnica Poprad a.s. Rok výstavby: 1970 581 

Fakultná nemocnica 
s poliklinikou Žilina 

Rok výstavby: 1930, 1960, 1970 779 

Fakultná nemocnica Trnava Rok výstavby: najmladší pavilón 2008, 
gynekológia, neurológia z roku 1940, ostatné 
pavilóny 80 – a viacročné 

641 

Univerzitná nemocnica Martin Rok výstavby: 1888 a 1940, celkový počet 
objektov: 65. V rokoch 2005–2015 prebehla 
asanácia 5 objektov, zo 65 objektov je za- 

teplených 9: 2, 4b, 6 – dostavba, 7, 7a, 10, 16, 
31, 34. 19 izieb 5 lôž. , 26 izieb 4 lôž., 88 izieb 
3 lôž. ,77 izieb 2 lôž., 43 izieb 1 lôž 

838 

UNB Bratislava Rok výstavby: Staré mesto 1860–1936, 
Kramáre 1967, Ružinov 1986, Antolská 1997 

2505 

Fakultná nemocnica Trenčín Rok výstavby: 1848, 1910 808 

Univerzitná nemocnica L. 
Pasteura, Košice 

2 lokality: Rastislavova – takmer všetky 
pavilóny pamiatkovo chránené, 80– až 100–
ročné, urgentný príjem a traumatológia – 7–
ročné, SNP 45–ročná budova 

1356 

Fakultná nemocnica Nitra Rok výstavby: 1890, 1947, 1972, 1991, 1997 722 

Zdroj: Plán obnovy, MF SR, 2021 

BUDUJEME ŠTANDARD, NIE EXCELENTNOSŤ 

Čo sa týka prístrojového vybavenia, podľa dokumentu Štrukturálne výzvy (NBS, 2021) 
prístrojové vybavenie CT a MRI nedosahuje priemerné úrovne OECD, ale ich intenzívnejšie 
využitie tento stav vyrovnáva. Niektoré zariadenia však majú obmedzený prístup k CT a MR 
službám (Gavurová et al., 2017). Zároveň je dôležité prístrojové vybavenie rozdeliť na tzv. 
štandard, akými sú dnes perfúzne CT či 3T MRI. V týchto ukazovateľoch dokážeme držať s 
ČR paritu. Čo sa však týka budovania excelentnosti, tam za ČR výrazne zaostávame. Kým 
v ČR je dnes 12 prístrojov DaVinci (robotická chirurgia), tak v SR sú 2 (oba v FN FDR BB). 
Kým v ČR sú 2 prístroje CyberKnife, tak v SR nie je aktuálne žiadny (plánovaný je 
v nemocnici Bory). Podobne IKEM, Protónové centrum či inovatívne firmy ako PrimeCell. 
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Kým v „štandardnej“ prístrojovej technike sa snažíme držať krok, tak v budovaní 
excelentnosti za ČR výrazne zaostávame. 

Rovnako nie sú dostupné prehľadné informácie, koľko jednotlivé nemocnice investujú. Za 

najväčšie investičné projekty za posledných 25 rokov môžeme považovať: 

• Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb v Košiciach, nová budova 2003 – 
2009 + Diagnostické, preventívne a výskumné centrum (2019) – investícia 14,8 mil. 
eur. Hnedá investícia do SÚCSH v Banskej Bystrici + Stavba preventívno–
ambulantného a diagnostického centra (2019 – 2020) 

• Nemocnica sv. Michala, postavená v roku 2009, investícia 60 mil. eur s DPH (50 mil. 
eur bez DPH = 28 mil. stavebné práce, 22 mil. špeciálna technika) 

• Penta, Michalovce, 2017, 34 mil. eur 

• NÚSCH: Nová budova s heliportom + detské kardiocentrum (časť NÚSCH), otvorené 
2021, 44,8 mil. eur stavebné práce 

• Penta, nemocnica Bory, otvorenie 2023, investícia 240 mil. eur 

Popri tom, že nové nemocnice vznikajú veľmi sporadicky, nedochádza k eliminácii 
nadbytočných postelí, oddelení či celých nemocníc. Podľa OECD (2019) síce počet postelí 
na Slovensku klesá (6,0 na 1 000 obyvateľov), ale stále je výrazne nad priemerom EÚ (5,0). 
Podľa Kališa (2019) a jeho DEA modelu by počet postelí mal byť znížený o 68 až 113 na 
nemocnicu (!). V absolútnych číslach to znamená redukciu z 24 944 na 20 729 (BCC model) 
až 17 828 (CCR model) postelí. 

Tabuľka 4: Distribúcia individuálnej redukcie postelí v relatívnom vyjadrení  

Účinné 
zníženie 

Frekvencia 
CCR 

Kumulatívne 
% CCR 

Frekvencia 
BBC 

Kumulatívne 
% BBC 

0 1 1,61 1 1,61 

10 13 22,58 22 37,10 

20 4 29,03 7 48,39 

29 14 51,61 7 59,68 

39 12 70,97 17 87,10 

49 11 88,71 5 95,16 

59 4 95,16 2 98,39 

viac 3 100,0 1 100,0 

Zdroj: Kališ, 2019  
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2. POTENCIONÁLNE ZDROJE KAPITÁLOVÝCH INVESTÍCIÍ DO 
NEMOCNÍC  

V tejto kapitole predstavujeme široké spektrum možností financovania modernizácie 

nemocníc. Postupne rozoberáme dnes využívané ako aj potencionálne zdroje financovania 

na úrovni celého systému zdravotníctva.  

Publikácia Health Policy Institute autorského kolektívu Pažitný et al. (2014) využila tento 

systematický prístup tiež a pomenovala odkiaľ a aké zdroje na kapitálové výdavky nemocníc 

je možné získať a aký je ich potenciál. Pri aktualizácií tejto schémy by sme navrhovali 

doplnenie o pár ďalších možností, naďalej však stále platia uvedené možnosti a preto 

budeme vychádzať z rovnakej schémy.  

Predikcie potenciálu jednotlivých možností (dlhodobé boli na obdobie 2014-2034) urobené 

autormi v niektorých prípadoch čiastočne vyšli (vydanie dlhopisov, bankové úvery, prenájom 

vlastného majetku nemocníc), iné predikcie sa ukázali byť nesprávne (vydanie dodatočných 

akcií pri štátom vlastnených akciových nemocniciach sa nekonalo, naopak eurofondy 

pokračujú aj naďalej a preto s nimi minimálne v strednodobom horizonte treba počítať).  

Pažitný et al. (2014) rozdelil tieto možnosti získania zdrojov na:  

• verejné (pravidelný príjem a jednorazové)  

• zmiešané (verejno-súkromné)  

• súkromné  

Doplnené možnosti sú vyznačené farebne ružovou farbou. 
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Schéma 1: Možnosti získania zdrojov na modernizáciu nemocníc 

 

Zdroj: schéma podľa Pažitný et al. 2014, str. 78, doplnená 

2.1 VEREJNÉ ZDROJE 
O verejných zdrojoch uvažujeme ako o používaných/ potencionálnych zdrojoch na 
modernizáciu nemocníc pochádzajúcich od štátu a samospráv (štátny rozpočet, MZ SR, 
VÚC prípadne mestá či obce, privatizácie) alebo EÚ (eurofondy, plán obnovy).  

ŠTÁTNY ROZPOČET NA ÚKOR DEFICITU 

K 31.12.2021 prekročil štátny dlh 63% HDP (Štatistický úrad SR, 2022) a podľa Eurostat má 

Slovensko druhé najneudržateľnejšie verejné financie v EU27 (Národná banka Slovenska, 

2021). Vinou nezodpovednej politiky predchádzajúcich vlád, ktoré neustrážili výdavky štátu 

počas obdobia dobrých ekonomických časov si Slovensko nezabezpečilo dostatočný pokles 

štátneho dlhu (na úroveň aspoň 40-45% HDP). Po vypuknutí celosvetovej pandémie 

COVID-19, keď bolo potrebné kompenzovať výpadok ekonomiky súvisiaci s pandémiou, sa 

tak štátny dlh okamžite vyšplhal z 48,1% na 59,7% HDP na konci roka 2020. Rapídny nárast 

dlhu sa týkal aj iných krajín Eurozóny a tak sa pravidlá Paktu rastu a stability zastavili (Rada 

pre rozpočtovú zodpovednosť, 2022).  
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Napriek tomu, že Slovensko nie je momentálne viazané uvedenými pravidlami, 

pravdepodobnosť, že štát v tejto situácii bude výrazne navyšovať deficit na úkor získania 

financií na modernizáciu nemocníc, keď tak neurobil ani v rokoch pred pandémiou, je 

minimálne v krátkodobom horizonte vysoko nepravdepodobné. 

KAPITOLA MZ SR NA ÚKOR INEJ ROZPOČTOVEJ KAPITOLY 

Vývoj v zdravotníctve v posledných rokoch pred pandémiou ukazuje, že výrazne viac peňazí 

na zdravotníctvo sa v rozpočte nenašlo a to až do vypuknutia pandémie COVID-19 v 2020 

(tabuľka 5). Štát nalieva do zdravotníctva peniaze cez platbu štátu za svojich poistencov. 

Vývoj posledných rokov pritom ukazuje neustáli pokles tejto platby pod úroveň 4% čo sa 

prejavuje v kontinuálne klesajúcom podiely tejto skupiny príjmov na celkových príjmoch 

zdravotných poisťovní. Zatiaľ čo v roku 2009 tvorili platby za poistencov štátu 35% zdrojov 

poisťovní, v 2020 išlo len o 22% (Pažitný a Zajac, 2021). 

Za nárastom objemu financií zo štátneho rozpočtu v rokoch 2020-2021 (tabuľka 6) je najmä 
reakcia na pandémiu COVID 19 (napr. len úrady verejného zdravotníctva dostali o 66 mil. 
eur viac) (INESS). 

Tabuľka 5: Objem finančných prostriedkov pre MZ SR zo štátneho rozpočtu 

ROK MZ zo štátneho rozpočtu (eur) 
(schválený) 

Nárast oproti 
predchádzajúcemu roku 

2015 1 406 mil. eur +7,9% 

2016 1 491 mil. eur +6,0% 

2017 1 371 mil. eur - 8,0% 

2018 1 396 mil. eur +1,8% 

2019 1 232 mil. eur -11,8% 

2020 1 335 mil. eur +8,0% 

2021 1 707 mil. eur +28,0% 

Zdroj: INESS, Vesmír verejných výdavkov 2015-2021 

Prekvapivo, v októbri 2021 navrhlo MF SR krátiť platbu za poistencov štátu o 232 mil. eur 
(Pažitný, 2021), čo sa stretlo so silnou kritikou takmer všetkých stakeholderov zdravotného 
systému. Aj Najvyšší kontrolný úrad tento krok spomenul v svojej správe kde konštatoval 
„tento krok vniesol neistotu do zabezpečenia stabilného a predvídateľného financovania 
zdravotnej starostlivosti v SR“ čo je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR 
(Najvyšší kontrolný úrad, 2021 str. 24). Už v marci 2022 pritom minister financií ohlásil 
dofinancovanie verejného zdravotného poistenia. Platba za poistencov štátu sa tak v 2022 
zvýši oproti plánovanému rozpočtu (minimálne) o ďalších 100 miliónov Eur, ktoré však 
v plnej miere nedokážu pokryť rastúce výdavky nemocníc (zákonné zvýšenie platov, nárast 
cien energií a inflácie) (AOPP, 2022). 

Do budúcnosti sa dá očakávať, že s ohľadom na starnutie obyvateľstva (väčší dopyt po ZS 
no zároveň nižšie odvody ekonomicky aktívneho obyvateľstva) bude potrebné aby 
ministerstvo financií alokovalo na zdravotníctvo viac financií a váha kapitoly MZ SR rástla 
práve cez navýšenie platby štátu za poistencov štátu. Pre zachovanie funkčnosti systému 
zdravotníctva bude v budúcnosti potrebné túto platbu výrazne navýšiť (4-5%). 
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ODDLŽENIE NEMOCNÍC 

Problém zadlženosti nemocníc sa politici opakovane snažia vyriešiť oddlžením nemocníc. 
Za obdobie posledných 22 rokov momentálne prebieha už 6. kolo, čo z oddlžovania robí 
takmer relevantný kalkulovateľný príjem nemocníc (Vlachynský, 2021). Jeho naberanie na 
význame z pohľadu dotknutých nemocníc aj celého systému z neho robí jeden 
z nezanedbateľných tokov financií do vybraných nemocníc, hoci to neznamená, že z týchto 
prostriedkov sa priamo financuje modernizácia nemocníc.  

Tabuľka 6: Oddlženia nemocníc 

Rok Celková suma na 
oddlženie (EUR) 

Oddlžované subjekty a spôsob oddlženia 

2000-
2002 

544 miliónov - štátne lôžkové zariadenia, ale aj ZP 

- oddlžovalo sa priamo použitím privatizačných príjmov 
Slovenských telekomunikácií, a tiež poskytovaním 
návratnej finančnej výpomoci 

 

2005 885 miliónov  - štátne nemocnice vrátane nemocníc v rukách vyšších 
územných celkov a obcí, zdravotnícke školy, ZP  

- pomocou štátnej akciovej spoločnosti Veriteľ 

2009 157 miliónov  - len štátne nemocnice 

- formou návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v 
roku 2009 Ministerstvom financií SR  

individuálne akčné plány ozdravenia 

2011                 344 miliónov  - štátne nemocnice 

- pôvodne sa schválilo 350 mil. eur, nakoniec sa 
použilo okolo 300 mil. eur (v cenách 2011)  

- pôvodná podmienka poskytnutia nenávratnej štátnej 
finančnej výpomoci sa neuskutočnila (zmena na a.s.) aj 
kvôli pádu Radičovej vlády, došlo k preklasifikovaniu na 
pôžičku  

2018-
2019 

628 miliónov - 9/2077 sa odkleplo 585 mil. eur (v cenách 2018) 

- 3 kolá (Elektronická aukcia alebo fixný diskont), štátne 
nemocnice 

- z vládnej Koncepcie oddlženia zdravotníckych 
zariadení sa nič nesplnilo, Ozdravné plány nemocníc 
zostali utajené, deklarovaný sankčný mechanizmus sa 
neuplatnil 

2021-
2022 

                575 miliónov - schválené už v 2020 

- štát začal s podpisovaním mandátnych zmlúv so 
zdravotníckymi zariadeniami až v marci 2022 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Vlachynský, 2021  
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PRIAMA DOTÁCIA Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA 

Priama dotácia kapitálových výdavkov z kapitoly MZ SR bola v minulosti na veľmi nízkej 
úrovni okolo 4-6 mil. eur, v 2016 dokonca len 1,4 mil. eur.  

Tabuľka 7: Kapitálové výdavky v kapitole MZ SR 

 2010s 2011s 2012s 2013s 2014s 2015s 2016s 

Kapitálové 
výdavky (mil. eur) 

5,7 4,5 5,4 6,7 6,3 5,2 1,4 

Zdroj: MF SR, Rozpočet verejnej správy za jednotlivé roky (s=skutočnosť) 

Nakoľko ministerstvo počíta, že na kapitálové výdavky budú použité eurofondy (IROP) 

a zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR (MF SR, 2022), veľké dotácie nie sú 

pravdepodobné. O priamej dotácií z MZ SR možno uvažovať skôr v spojitosti s potrebou 

napr. dofinancovať už rozbehnutý projekt vo vlastníctve ministerstva financovaný 

z eurofondov.    

ROZPOČET VÚC 

Samosprávne kraje majú záujem podporiť modernizáciu nemocníc, navyše sú v niektorých 

prípadoch stále ich vlastníkmi a prevádzkovateľmi. Ich rozpočty sú pochopiteľne tiež 

limitované a preto uvažovať o ich príspevku na kapitálové výdavky nemocníc je možné iba 

v prípade, že kraje nie sú priveľmi zadlžené.  

Finančné zdravie samospráv sleduje každoročne INEKO v rámci projektu Hospodárenie 

obcí, krajov a organizácií. Podľa dostupných údajov je celkové finančné zdravie krajov 

hodnotené na stupnici 0-6 bodov výborné (TSK a NSK) alebo dobré (ostatné kraje). Vývoj 

od roku 2009 ukazuje buď stagnáciu alebo dokonca zlepšenie situácie v sledovaných 

ukazovateľoch. Potenciál na zvýšenie kapitálových výdavkov tu teda existuje. 
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Tabuľka 8: Finančné zdravie vyšších územných celkov v 2020 

Kraj Celkové 
finančné 
zdravie 
(z 6,0) 

Celkový 
dlh 

Dlhová 
služba 

Bilancia 
bežného 

účtu 

Záväzky po 
splatnosti 
k príjmom 

Záväzky 
aspoň 60 

dní po 
splatnosti 

Trenčiansky  5,1  4,6 5,7 4,9 6,0 5,1 

Nitriansky  5,1 5,5 5,8 3,5 6,0 6,0 

Trnavský  4,9 3,7 5,5 4,8 6,0 6,0 

Banskobystrický  4,8 4,7 5,5 5,0 6,0 3,0 

Prešovský  4,8 4,3 5,7 5,3 6,0 3,0 

Bratislavský  4,7 4,2 5,6 3,8 6,0 6,0 

Košický  4,7 4,5 5,7 4,8 6,0 2,8 

Žilinský  4,5 4,2 5,4 3,6 6,0 4, 

Zdroj: INEKO, projekt Hospodárenie obcí, krajov a organizácií, 2021  

Poznámka: celkové finančné zdravie sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla 
každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky 
po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 
30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.  

V súčasnosti sú majiteľmi nemocníc už len Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj. Túto 

skutočnosť je na prvý pohľad možné vidieť aj v štruktúre ich výdavkov. 

Tabuľka 9: Výdavky VÚC na zdravotníctvo 

Kraj Výdavky kraja na 
zdravotníctvo (inde 

neklasifikované) v 2020 

Podiel na celkových 
výdavkoch 

Žilinský VÚC 95 943 570 € 22 % 

Trenčiansky VÚC 78 975 975 € 23% 

Nitriansky VÚC 3 583 808 € 1% 

Bratislavský VÚC 3 248 915 € 2 % 

Trnavský VÚC 790 889 € 0 % 

Prešovský VÚC 600 132 € 0 % 

Banskobystrický VÚC 111 382 € 0 % 

Košický VÚC včlenené pod sociálnu pomoc n.a. 

Zdroj: INEKO, projekt Hospodárenie obcí, krajov a organizácií, 2022 

V samotných rozpočtoch týchto krajov sú znázornené aj plánované kapitálové výdavky na 

investovanie do nemocníc v pôsobnosti kraja. Nie vždy je však s istotou možné učiť, či ide 
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o kapitálové výdavky hradené priamo samosprávnym krajom alebo sú v kolonke započítané 

aj kapitálové transfery (napr. eurofondy). V ostatných rokoch sa vplyvom pandémie výrazne 

šetrilo na kapitálových výdavkoch (2020-2022), v budúcnosti však možno počítať s 

opätovným nárastom významu tohto zdroja. 

Tabuľka 10: Kapitálové výdavky – rozpočet VÚC 

Kraj 

Kapitálové 
výdavky 
2017 S       

(mil. eur) 

Kapitálové 
výdavky 
2018 S       

(mil. eur) 

Kapitálové 
výdavky 
2019 S      

(mil. eur) 

Kapitálové 
výdavky 
2020 S   

(mil. eur) 

Kapitálové 
výdavky 
2021 OS  
(mil. eur) 

Kapitálové 
výdavky 
2022 N 

(mil. eur) 

Žilinský kraj 6,87 11,34 7,21 3,07  1,36 1,75 

Kysucká nemocnica s 
poliklinikou Čadca 

1,38 2,42 2,56 0,67 0,12 0,50 

Liptovská nemocnica s 
poliklinikou MUDr. Ivana 
Stodolu  

2,39 3,55 1,36 0,53 1,05 0,25 

Hornooravská nemocnica s 

poliklinikou Trstená 
0,98 2,12 1,56 1,01 0,12 0,25 

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

1,29 2,13 1,31 0,69 0,07 0,25 

Oravská poliklinika 
Námestovo 

0,83 1,16 0,42 0,17 0 0,50 

Trenčiansky kraj* 9,61 1,31 0,22  0,03 0,21 0  

Nemocnica s poliklinikou 
Prievidza so sídlom 
v Bojniciach 

9,18 1,02 0,11  0 008 0 

Nemocnica s poliklinikou 
Považská Bystrica so 
sídlom v Považskej Bystrici 

0,26 0,18 0,05  0,03 0,08 0 

Nemocnica s poliklinikou 
Myjava so sídlom v Myjave 

0,17 0,11  0,06  0 0,05 0 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát z rozpočtu ŽSK, TSK, S=skutočnosť, OS=očakávaná 
skutočnosť, N=návrh, Poznámka: *financované priamo TSK, navyše do nemocníc od TSK 
tiekli aj financie cez kapitálový transfer určený na kapitálové výdavky. Celkovo išlo o sumu 
6.878 mil. eur (2017),  9.86 mil. eur (2018), 10,457 mil. eur (2019),  10 271 mil. eur (2020), 
12,89 mil. eur (2021). V roku 2022 sa po 1. zmene rozpočtu počíta so sumou 7,095 mil. eur  

EUROFONDY 

V posledných rokoch (obzvlášť po roku 2011) patria eurofondy k tým významnejším 
kapitálovým zdrojom investícií do nemocníc (zazmluvnené projekty sú v hodnote cca 546 
mil. eur, ukončené 367 mil. eur), spájajú sa s nimi však osobité problémy súvisiace 
s byrokraciou.   

V skrátenom programovom období 2004 – 2006 spadalo zdravotníctvo pod Operačný 
program Základná infraštruktúra, ktorý bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. Na opatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry Slovensko 
celkovo dostalo z ERDF 20,5 mil. eur, zvyšné náklady (5 mil. eur) boli pokryté zo štátneho 
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rozpočtu a rozpočtu samospráv. Záujem o čerpanie eurofondov bol enormný, podporených 
bolo 29/126 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (MZ SR, 2007). 

Významnejší dopad na nemocnice (z pohľadu objemu finančných prostriedkov) malo 
čerpanie prostriedkov z Operačného programu Zdravotníctvo v programovom období 
2007 – 2013 (prostriedky mali byť vyčerpané do 31.12.2015). Celková suma vyčlenená z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoj na zdravotníctvo nakoniec presiahla 340 mil. eur a 
bola rozdelená na dve prioritné osi (nemocnice a ambulantná sféra) (MZ SR, 2017). 

Nemocnice spadali pod prioritnú os 1: “Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc“ , 
ktorá sa podľa tvorcov konceptu mala orientovať na také projekty ako: 

• výstavba nových nemocníc a odstránenie zastaralých kapacít 

• rekonštrukcia, modernizácia budov 

• nákup zdravotníckej techniky  (diagnostika, operačné prístroje) 

• investícia do IT a iného prístrojového vybavenia 

Cieľovou stanovenou hodnotou bolo podporiť celkovo 30 projektov zameraných na obnovu 
a modernizáciu vybraných všeobecných a špecializovaných nemocníc prednostne 
orientovaných na liečbu ochorení „skupiny 5“, zmodernizovať 1250 lôžok a skrátiť priemernú 
dobu hospitalizácie z 9,5 dní na 7,1 dní (MZ SR, 2007). 

Vo výsledku sa MZ SR podarilo v celom období vyhlásiť až 15 výziev (!) na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pričom 1 výzva bola aj na prípravu národného 
projektu. Alokovaná suma za obe prioritné osi presiahla 340 mil. eur a schválených bolo 
dokopy 90 žiadostí. Z týchto žiadostí sa reálne podarilo zazmluvniť a dokončiť 81 projektov, 
ostatné boli mimoriadne ukončené. Z 81 projektov bolo približne 50 zameraných na 
ambulantnú sféru (zdravotné strediská, polikliniky, ambulancie), 30 projektov bolo reálne 
zameraných na modernizáciu nemocníc. Sú medzi nimi aj investície do súkromných 
zariadení, dominujú však štátne zariadenia, resp. vo vlastníctve samospráv.  

Najväčšie projekty (NFP väčší ako 10 mil. eur) boli nasledovné:  

• FnsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica - Komplexná rekonštrukcia operačných sál, 
urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie (26,4 mil. eur) 

• FnsP Prešov - Internistický blok  (26,4 mil. eur) 

• Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  - Urgentný príjem  (26,4 mil. eur) 

• Fakultná nemocnica Nitra - Novostavba liečebného pavilónu (22,5 mil. eur) 

• Univerzitná nemocnica Martin - Dostavba chirurgického pavilónu 04 (14,9 mil. eur) 

• Nemocnica Poprad, a.s. - Prístavba, rekonštrukcia, technologická modernizácia 
operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenia rádiológie a OAIM (13,9 mil. eur) 

• DFN Košice - Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba (13,6 mil. eur) 

• Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina - Komplexné riešenie urgentnej a 
onkologickej zdravotnej starostlivosti (13,2 mil. eur) 

• Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. - Rekonštrukcia a modernizácia 
infraštruktúry (12,3 mil. eur) 

Už pri Operačnom programe Zdravotníctvo sa prejavil problém s dodržiavaním časového 
rámca programového obdobia. Viaceré projekty boli reálne ukončené až v roku 2016 (MZ 
SR, 2017).  
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Nasledoval Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014 – 
2020 zo zdrojov Európskej únie, ktorý je potrebné vyčerpať do 31.1.2023. Nemocnice môžu 
byť podporené cez špecifický cieľ 

• 2.1.3. Modernizovanie infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu 
zdravotnú starostlivosti za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti  

• 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia 
(reakcia EÚ na pandémiu COVID-19) (MIRI, 2022). 

Prvá výzva MZ SR k cieľu 2.1.3 bola vyhlásená až 24. mája 2017 (70 mil. eur), druhá výzva 
15. januára 2018 (v sume 83,3 mil. eur), pričom došlo k navýšeniu alokácie v rámci 
aktualizácie druhej výzvy. V súhrne tak bolo za obe výzvy prijatých 33 žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v celkovej sume 227,3 mil. eur (spolu EFRR a ŠR) a zmluvne sa podarilo 
zaviazať 28 projektov v celkovej hodnote 186,8 mil. eur (MZ SR, Výročná správa 2018). 
K 31.1.2021 boli úspešne ukončené len 2 projekty (Modernizácia infraštruktúry HNsP 
Trstená a Modernizácia Všeobecnej nemocnice RS pre zvýšenie produktivity a efektívnosti 
poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti) (MIRI, 2022). 

Výrazne lepšie sa prostriedky darí čerpať nemocniciam v rámci špecifického cieľa 2.1.4. kde 
sa podarilo už zmluvne uzavrieť 51 projektov. V tomto prípade však ide predovšetkým 
o zabezpečenie materiálno-technického vybavenia zdravotníckych a laboratórnych 
zariadení (MIRI, 2022). 

V neposlednom rade by sme na tomto mieste mali spomenúť aj Plán obnovy a odolnosti SR 
v ktorom si Slovensko zadefinovalo cieľ: Nová sieť nemocníc - výstavba, rekonštrukcia 
a vybavenie. Na tento cieľ má byť celkovo alokovaných 998 mil. eur. Bližšie sa tejto téme 
venujeme v celej ďalšej kapitole (Plán obnovy s odolnosti, 2021). 

PRIVATIZÁCIA ŠTÁTNYCH FINANČNÝCH AKTÍV MIMO ZDRAVOTNÍCTVA 

Vládna strana SMER sa dlhodobo na verejnosti prezentovala proti myšlienke privatizácie 
štátneho majetku. Napriek tomu došlo počas jej vlád k niekoľkým skrytím privatizáciám. Za 
zmienku určite stojí napr. Slovak Telecom. Štát v roku 2015 predal 49% podiel v spoločnosti 
Slovak Telekom (900 mil. eur). (HN online). 

Spojitosť s využitím týchto prostriedkov na zdravotníctvo, resp. priamo na modernizáciu 
nemocníc sme neobjavili (prvé oddlžovanie nemocníc sa financovalo s privatizácie 
Slovenských telekomunikácií), napriek tomu je možné, že v dlhodobom horizonte sa môže 
taktiež jednať o jeden zo zdrojov finančných prostriedkov, v krátkodobom horizonte je to 
málo pravdepodobné.  

PRIVATIZÁCIA V SEKTORE ZDRAVOTNÍCTVA 

Nakoľko viacero nemocníc je stále v rukách štátu či samosprávy, priestor na privatizáciu 
stále existuje. Predpokladáme však, že v krátkodobom horizonte pôjde nanajvýš o menšie 
regionálne nemocnice prípadne sa bude viac uplatňovať zaužívaný model partnerstva so 
samosprávami (AGEL nemocnice, SVET ZDRAVIA či Medirex Group) . 

V súvislosti s privatizáciou sa v minulosti hovorilo aj o privatizácií VŠZP, ktorá má 
v posledných rokoch veľké finančné ťažkosti a ktorú aj napriek ozdravným plánom musí 
zachraňovať jej majiteľ - štát pomocou navýšenia základného imania (október 2020 
navýšenie o 100 mil. eur, december 2020 ďalších 98 mil. eur a marec 2022 sa odsúhlasilo 
120 mil. eur) (Andelová, 2022).  

Napriek aktuálnym finančným ťažkostiam môže byť budúca hodnota jej kmeňa (k 1.1.2022 
celkovo 2 896 138 poistencov, resp. 56% trhu, ÚDZS, 2022) zaujímavá pre súkromných 
investorov, ktorí by ju chceli celú resp. jej časť kúpiť (Pažitný et al., 2014).  
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2.2 SÚKROMNÉ ZDROJE 

Pri súkromných zdrojoch sa primárne zameriavame na zdroje pochádzajúce od súkromných 
spoločnosti, zdroje však môžu pochádzať aj od súkromných osôb (dary), cirkvi či združení.  

VYDANIE DODATOČNÝCH AKCIÍ 

Vstup súkromných zdrojov do nemocnice je možný kúpou jej akcií. Táto možnosť je 
však otvorená len pre nemocnice, ktoré majú formu akciovej spoločnosti. resp. sa 
transformujú na a.s. Akciová spoločnosť môže akcie dodatočne vydať a ponúknuť na predaj 
súkromnému záujemcovi. Alternatívne, v prípade štátnych nemocníc sa časť štátom 
vlastnených akcií môže predať súkromnej firme.  

Štát momentálne vlastní a prevádzkuje len niekoľko nemocníc s právnou formou akciovej 
spoločnosti. Okrem dvoch všeobecných nemocníc (Univerzitná nemocnica - Nemocnica 
svätého Michala, a. s. a Nemocnica Poprad, a.s.) sa v minulosti transformovali aj viaceré 
špecializované nemocnice (Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Stredoslovenský 
ústav srdcových a cievnych chorôb, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, 
Východoslovenský onkologický ústav). Nakoľko transformácia nemocníc na a.s. ďalej 
nepokračuje a špecializované štátne ústavy sú v dobrej finančnej kondícií a aj s inými 
možnosťami financovania ich modernizácie, nepredpokladáme, že by štát túto možnosť 
využil vo výraznejšej miere.   

Túto možnosť získania kapitálových investícií by mohla využiť napr. Fakultná nemocnica 
AGEL Skalica a.s., ktorá je v zmiešanom vlastníctve súkromnej firmy (AGEL vlastní od roku 
decembra 2020 celkovo 69,1%) a samosprávy (Trnavsky samosprávny kraj 22,1%, mesto 
Skalica 8,7%, a mestá Senica, Holíč a Gbely majú menej ako 1%)  (Fakultná nemocnica 
AGEL Skalica a.s, 2021). 

BANKOVÝ ÚVER 

Na financovanie investičných potrieb, obstaranie hmotného a nehmotného majetku, 
rekonštrukciu prípadne modernizáciu majetku je možné využiť investičné úvery z komerčnej 
banky. O úver môže požiadať jednak samotná nemocnica alebo aj jej zriaďovateľ resp. 
vlastník (ministerstvo, kraj, mesto, obec).  

V prípade, že si úver plánuje vziať samotná nemocnica budú rozhodujúce jej finančné 
zdravie (najmä zadlženosť, platobná schopnosť a vyrovnané hospodárenie), ďalej hodnota 
imania, jej právna forma a možnosti poskytnutia záruky. Pri veľkej zadlženosti nemocnice 
môže banka z dôvodu obavy nesplácania žiadosť odmietnuť. Taktiež iná právna forma 
nemocnice ako obchodná spoločnosť môže byť dôvodom zamietnutia a to kvôli nižšej 
transparentnosti účtovníctva ako aj limitáciám pri obchodnej činnosti (Pažitný et al., 2014). 
Za úver je potrebné sa väčšinou zaručiť, napr. majetkom nemocnice čo je v niektorých 
prípadoch taktiež problematické. Teoreticky môže pri svojich nemocniciach ručiť cez štátnu 
záruku aj štát.  

V prípade, že o úver pre svoju nemocnicu žiada samospráva, je financovanie bankami 
limitované zákonom č. 583/2004, ktorý v § 17 hovorí  

• „Bod 6a: celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

• Bod 6b: suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a 
suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v 
príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka“.  
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Ukazovatele definované v tomto paragrafe majú vplyv na výšku čerpanej sumy ale aj 
splatnosť úveru, ktorú je potrebné natiahnuť tak, aby ostali splnené podmienky podľa 
zákona. V časoch lacných úverov s nízkou úrokovou sadzbou toto nemusí byť veľkou 
prekážkou. Najčastejšie sa komunálne investičné úvery berú na obdobie 10 – 30 rokov 
a banka pri nich požaduje zabezpečenie formou Bianco zmenky (Birčáková et al. 2021). 

Príkladov využitia investičných úverov na výstavbu/prístavbu/rekonštrukciu nemocnice vo 
väčšom rozsahu je v slovenských nemocniciach málo (úver využil napr. Stredoslovenský 
ústav srdcových a cievnych chorôb či Národný ústav srdcových a cievnych chorôb), oveľa 
častejšie bankový úver slúži na spolufinancovanie resp. financovanie menších projektov, 
prestavby v súvislosti so zakúpením drahej zdravotníckej techniky.  

Príklad úspešného veľkého projektu spolufinancovaného prostredníctvom čerpania 
komerčného investičného úveru v hodnote 20 miliónov euro sme zdokumentovali 
v prípadovej štúdii Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. (NÚSCH, a.s.). 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA I – NÚSCH, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NÚSCH, a.s.   
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Zdroj: NÚSCH, a.s. 

O PROJEKTE 

Modernizácia špičkového pracoviska NÚSCH, a.s. na Bratislavských Kramároch 
pokračovala v uplynulých rokoch rozsiahlym projektom, ktorý riešil rozšírenie resp. dostavbu 
objektov v areáli NÚSCH. Rozšírenie ústavu pozostávalo z prístavby budovy detského 
kardiocentra, dostavby diagnostického centra a samostatne stojaceho parkovacieho domu.  

Vo februári 2021 otvorené Nové Detské kardiocentrum (DKC) sa okamžite zaradilo medzi 
jedno z najprogresívnejších zariadení tohto druhu v Európe. Najväčšou výhodou nových 
priestorov je umiestnenie jednotlivých oddelení podľa logického toku ZS. V tesnej blízkosti 
sú tu vysokošpecializované pracoviská ako operačný trakt, hybridná sála a oddelenia JIS a 
OAIM. Ich vzájomné prepojenie je zrealizované tak, aby nedochádzalo ku kríženiu čistých a 
špinavých komunikačných trás. Súčasťou DKC je aj hotelové ubytovanie pre rodičov detí s 
kapacitou 18 postelí a školiace stredisko s prednáškovou sálou pre 45 osôb (NÚSCH, 2022). 

Druhým pracoviskom zhotovením v rámci projektu je dostavba 7- podlažného 
Diagnostického centra spojeného so zvyškom ústavu pomocou komunikačného 
premostenia. V budove sa nachádza špecializovaná ambulantná časť pre diagnostiku a 
liečbu srdcových arytmií, ako aj pre zlyhávania a transplantácie srdca, oddelenie arytmií a 
kardiostimulácie s 19 lôžkami, oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca s kapacitou do 
19 lôžok a tiež 3 pracoviská intervenčnej arytmológie. Súčasťou je aj rekondičné centrum 
pre zamestnancov a nové informačné stredisko. Najvyššie podlažie  je vybavené modernou 
pristávacou plochou pre helikoptéry záchrannej služby (NÚSCH, 2022). 

Treťou stavebnou časťou projektu bolo rozšírenie parkovacích kapacít formou 2 podlažných 
podzemných garáží, ktoré slúžia pacientom, ich návštevám ale aj personálu. 
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Zdroj: NÚSCH, a.s. 

Generálnym projektantom realizačnej dokumentácie sa stala firma Obermeyer Helika s.r.o. 
a zhotoviteľom česko-slovenské konzorcium Ingsteel & Vces. 

Tabuľka 11: NÚSCH, a.s. – projekt v kocke 

BUDOVA DETSKÉHO KARDIOCENTRA  

Podlažia 5  

Úžitková plocha 10 800 m2 

Operačné a intervenčné sály 3 

Počet lôžok 45 plus 10 na JIS a 10 na OAIM 

Ubytovacie kapacity pre rodičov 18 

BUDOVA DIAGNOSTICKÉHO CENTRA  

Podlažia 7 plus heliport 

Úžitková plocha 5 940 m2 

Počet intervenčných arytmologických sál  3 

Počet lôžok 38 

PARKOVACÍ DOM (2-podlažný) 

Úžitková plocha 5 450 m2 

Počet parkovacích miest 279 

NÁKLADY  

Výstavba nehnuteľností a zabudované 
technologické vybavenie (stavebná časť) 

44 791 119 eur 

Zariadenie budov, projektové práce, úroky 
a réžia NÚSCH, a.s. 

  3 803 763 eur 

Celkové náklady k 31.12.2020 48 594 882 eur 

Zdroj: NÚSCH, a.s. 
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Schéma 2: Časová os projektu NUSCH, a.s.  

Zdroj: NÚSCH, a.s., 2022 

FINANCOVANIE 

Na financovanie projektu boli použité vlastné prostriedky ústavu (58,84%) a bankový 
investičný úver (41,16%) (NÚSCH, 2022). 

Tabuľka 12: NÚSCH, a.s.  – podmienky investičného úveru 

PODMIENKY BANKOVÉHO INVESTIČNÉHO ÚVERU 

Banka Všeobecná úverová banka, a.s. 

Úverový rámec (plne čerpaná suma) 20 000 000 eur 

Účinnosť od 22.05.2019 

Posledná splátka 20.02.2033 

Účel úveru 
Financovanie nákladov spojených s 
výstavbou DKC, prístavbou diagnostického 
centra a výstavbou parkoviska 

Fixná úroková sadzba (celé obdobie) 1,38% p.a 

Splátky Mesačné, rovnomerné 

Mesačná splátka istiny vo forme anuity 123 456 eur 

Náklady na úroky úveru za rok 2021 242 059 eur 

Zdroj: NÚSCH, a.s.  

Žiadosť o úver v celkovej výške 20 mil. eur vyhodnotila VÚB banka po analýze projektu a  
finančnej kondície ústavu pozitívne. Kľúčové boli najmä nasledovné ukazovatele:  

• kladné hospodárenie počas predchádzajúcich rokov  

• výborná platobná schopnosť 

• nízka celková zadlženosť resp. žiadne záväzky po lehote splatnosti 

• vysoké vlastné imanie ústavu 

• spôsob spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov  

• predložený ekonomický model projektu (NÚSCH, a.s. 2022) 
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Trend rastúceho objemu poskytovanej ZS sa dlhodobo prejavuje aj na rastúcich tržbách 
ústavu. Do budúcnosti sa vzhľadom na starnutie populácie očakáva ďalší nárast. 

Graf 4: Tržby NÚSCH, a.s. 2009-2021 (mil. eur) 

  
Zdroj: Finstat.sk účtovné závierky NÚSCH, a.s. 2009-2021 

Ústavu sa dlhodobo darí dosahovať stanovený hospodársky cieľ – vyrovnaný rozpočet resp. 

kladné hospodárenie. Vďaka dobrým hospodárskym výsledkom sa ústavu počas 

predchádzajúcich rokov podarilo naakumulovať vlastné finančné zdroje, ktoré boli z veľkej 

časti použité na spolufinancovanie projektu. Za kľúčové predpoklady na dosiahnutie tohto 

cieľa považuje vedenie NÚSCH, a.s. „adekvátne zmluvy so ZP, stabilné a korektné vzťahy 

s dodávateľmi zdravotníckeho materiálu založené na princípoch konkurencie so zreteľom 

na kvalitu a ceny a kontrolu prevádzkových nákladov“ (NÚSCH, 2021). 

Graf 5: Zisk po zdanení NÚSCH, a.s. 2009-2021 (mil. eur) 

  
Zdroj: Finstat.sk účtovné závierky NÚSCH, a.s. 2009-2021 

Celková zadlženosť ústavu ani po čerpaní úveru v 2019 nenarástla do závratných výšok. 
NÚSCH, a.s. nemal ku dňu čerpania bankového úveru žiadne iné záväzky z titulu 
financovania aktív a/alebo prevádzky a neevidoval žiadne záložné právo na svoj majetok. 
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Tabuľka 13: Celková zadlženosť NÚSCH  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Celková 
zadlženosť 
(%) 17,1 14,0 13,9 15,8 14,5 11,9 12,0 11,7 13,1 17,0 28,3 26,7 27,9 

Zdroj: Finstat.sk účtovné závierky NÚSCH, a.s. 2009-2021 

Úver je zabezpečený záložným právom voči financovaným nehnuteľnostiam, ktoré boli pre 
tento účel poistené. NÚSCH, a.s. nemá na úver štátnu ani žiadnu inú záruku (neexistuje ani 
podmienka uzatvorenia zmluvy so VšZP či inou ZP). V prípade omeškania splátok je 
v zmluve dohodnutý sankčný úrok 5% p.a. (definované vo všeobecných obchodných 
podmienkach). 

Za výhody financovania modernizácie ústavu pomocou úveru možno podľa vedenia ústavu 

považovať (NÚSCH, 2022) 

• relatívne rýchle získanie finančných prostriedkov (bez potreby veľkej byrokracie ako 

to býva pri eurofondoch) 

• schválenie úveru nebolo viazané na splnenie špecifických podmienok  

• nízka fixná úroková sadzba 1,38% p.a. a podmienky úveru sú z pohľadu dnešnej 

reality veľmi výhodné (=nízke náklady na získanie kapitálu) 

• segment a špecifickosť podnikania NÚSCH, a.s. (zdravotná starostlivosť sa bude 

poskytovať za každých okolností, rast trhu - počet klientov, ktorí potrebujú a budú 

potrebovať zdravotnú starostlivosť bude rásť) 

Nevýhodou je úverové zaťaženie spoločnosti, platba úrokov (oproti situácii ak by boli použité 

výlučne vlastné zdroje), založenie nehnuteľností (obmedzenie prevoditeľnosti), riziko 

(ne)splácania istiny úveru najmä z dôvodu zmeny podmienok, možná zmena úverových 

podmienok (NÚSCH, 2022). 
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VYDANIE DLHOPISOV 

O dlhopisoch ako o možnom zdroji financovania sa v prípade nemocníc primárne uvažuje 

pri projektoch výstavby nemocnice. V zahraničí tento spôsob využívajú štáty resp. 

samosprávy, ktoré nemajú na výstavbu dostatok finančných prostriedkov. 

Výstavba nemocnice je dlhodobý projekt pri ktorom je potrebné do projektu vložiť veľký 

vstupný kapitál. Na jeho návratnosť je pritom potrebné spravidla čakať dlhšie časové 

obdobie, nakoľko celá ekonomická logika nemocnice sa opiera o zmluvy o poskytovaní ZS 

so zdravotnými poisťovňami. Príjmy od ZP nemocnica pritom generuje až po začatí 

poskytovania ZS, teda s odstupom niekoľkých rokov od prvých investícií. V minulosti na 

seba úlohu investora preberal takmer výlučne štát, ktorý pred pol storočím postavil väčšinu 

nemocníc. V dnešnej dobe však existujú aj iné zdroje financovania o ktorých môžeme 

uvažovať. V zahraničí sa dnes už bežne využívajú súkromné zdroje. 

Financovanie výstavby nových nemocníc zo súkromných zdrojov je u nás zatiaľ v úplných 

začiatkoch. Priekopníkom na Slovensku je v tejto oblasti investičná skupina Penta, ktorá 

vstúpila do zdravotníctva v roku 2002 akvizíciou podielu v ZP Dôvera. Následne rozšírila 

svoju pôsobnosť aj do segmentu lekární (Dr.Max), polikliník (ProCare) a tiež nemocníc (Svet 

Zdravia) v ktorých je dnes už dobre etablovaná (Penta Investments, 2022).  

Počas viac ako 15 rokov v zdravotníctve získala aj rozsiahle skúsenosti s manažovaním 

nemocníc (aktuálne 17 nemocníc), vďaka ktorým dokáže pripraviť kvalitný projekt novej 

nemocnice s dobrým finančným plánom, ktorý zabezpečí, že nemocnicu je možné 

prevádzkovať trvalo udržateľným spôsobom a náklady do jej výstavby sa Pente vrátia.  

Veľkou výhodou pre Pentu sú aj skúsenosti skupiny s projektami z jej realitného portfólia 

Penta Real Estate (na Slovensku napr. Sky Park, Jurkovičova tepláreň, Digital Park, Bory 

Mall a ďalšie) z ktorých pochádzajú dlhoročné skúsenosti s projektovým manažmentom 

či spoluprácou s architektonickými a stavebnými firmami. Tieto skúsenosti sú kľúčové z 

pohľadu výstavby nemocnice, ktorú možno považovať za veľmi špecifickú a náročnú stavbu.  

V neposlednom rade, pri financovaní výstavby nemocnice môže Penta taktiež čerpať zo 

svojich skúseností s investovaním do rozličných projektov (private equity, bankové úvery, 

emisie dlhopisov). Toto sa naplno ukázalo pri príprave projektu Nemocnice novej generácie 

Bory, ktorej prípadovú štúdiu sme pripravili po rozhovoroch s Jozefom Mathiom (investičný 

manažér Penta Investments), Marekom Hvožďarom (Head of Investment Financing at Penta 

Investments) a Martinom Hrežom (CEO, Penta Hospitals International). 

Penta si výstavbu nemocnice najprv vyskúšala na menšej regionálnej nemocnici 

v Michalovciach. Projekt za 33,2 mil. eur projektovali holandské architektonické štúdio Dutch 

Health Architectsbol v spolupráci so slovenským projektantom ARTES Design Košice. 

Nemocnica s kapacitou 310 až 370 plávajúcich lôžok bola v porovnaní s Nemocnicou Bory 

menšia a Pente sa ju podarilo postaviť za 2,5 roka (ProCare, 2017).  
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA II – NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE BORY  

Zdroj: Penta Hospitals 

O PROJEKTE 

V štvrti Bory na severozápadnom okraji Bratislavy v tesnej blízkosti nákupného centra Bory 
Mall vzniká prvá koncová nemocnica novej generácie siete Svet zdravia. Po jej otvorení 
bude poskytovať plánovanú a akútnu zdravotnú starostlivosť pacientom v podmienkach 
verejného zdravotného poistenia.  

ZS bude organizovaná v multidisciplinárnych programoch. Celkovo bolo zadefinovaných       
6 programov: žena a dieťa, ortopedicko-traumatologický, onkologický, kardiovaskulárny, 
neurovaskulárny a poruchy metabolizmu a trávenia. Základné klinické programy doplnia 
ďalšie špecializácie (19), v ktorých sa výkony budú realizovať ambulantne a v rámci 
jednodňovej starostlivosti. Nemocnica bude mať všetky základné klinické pracoviská. 
Predstaviť by tiež mala viacero v slovenskom zdravotníctve unikátnych inovatívnych riešení 
(centrálna prípravovňa liekov, potrubná pošta, samonavádzacie logistické vozidlá či systém 
plávajúcich lôžok) a technologických prvenstiev (CyberKnife, lineárny urýchľovač Elekta). 

Investor má v pláne vybudovať aj výučbové a vedecko-výskumné centrum založené na 
verejno-súkromnom partnerstve s Bratislavským samosprávnym krajom a v spolupráci so 
Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Zámerom je preto priamo vedľa nemocnice postaviť 
aj medicínsky kampus. Nachádzať sa v ňom budú poslucháreň, multifunkčné školiace 
stredisko s operačnou  sálou a tréningové pracovisko intenzívnej starostlivosti s kompletným 
prístrojovým vybavením (Penta Hospitals, 2022). 

Zdroj: Penta Hospitals  
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Tabuľka 14: Projekt Nemocnice novej generácie Bory v kocke  

BUDOVA NEMOCNICE 

Podlažia 6 plus heliport 

Celková podlahová plocha 530 000 m2 

Počet parkovacích miest 473 

Denne sa stavia v hodnote 165 000 Eur 

NÁKLADY NA STAVBU NEMOCNICE 

Budova Novej nemocnice Bory     110 mil. EUR 

Medicínske a nemedicínske zariadenie 75 mil. EUR 

Testovanie, uvedenie do prevádzky a 
projektový manažment    

55 mil. EUR 

MEDICÍNSKA OBLASŤ 

Celkový počet lôžok 408 / rozšírenie možné na 700+  

Odhadovaný počet hospitalizácií 35 000/rok 

Odhadovaný počet ambulantných hospitalizácií 350 000/rok 

Odhadovaný počet pôrodov 3 750 /rok 

Diagnostické zariadenia 3/CT, 2/MR 

Počet operačných sál 14 plus 1 hybridná 

Počet izieb multiodborovej starostlivosti pre 
dospelých 

24 

Počet pôrodných izieb s rodinne orientovanou 
JIS pre novorodencov 

8 

PERSONÁLNA OBLASŤ 

Počet lekárov 320 

Počet sestričiek 440 

Počet ostatného zdravotného personálu 470 

Počet iného personálu 170 

Zdroj: Penta Hospitals, 2021 

Aktuálne je výstavba Nemocnice Bory v pokročilom štádiu, hotová je už na približne 80% 
s plánovaním otvorením v prvom kvartáli 2023. Stavať sa začalo v auguste 2018, takmer 
okamžite po získaní stavebného povolenia. Samotné projektové práce začali už v roku 2015 
a trvali dokopy 3 roky. Postavenie hrubej stavby a jej dokončenie sa kvôli pandémií predĺži 
na 4,5 roka oproti plánovaným 3,5 roka. Napriek faktu, že Penta Investments ako súkromný 
investor nie je viazaná na verejné obstarávanie sa celá príprava projektu novej nemocnice, 
jej stavby a spustenia prevádzky natiahnu na približne 7,5 roka.   
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Schéma 3: Časová os projektu Nemocnice novej generácie Bory 

Zdroj: Penta Hospitals, 2021  

FINANCOVANIE  

Budovanie úplne novej nemocnice súkromným investorom stojí na myšlienke, že samotný 
projekt výstavby nemocnice je postavený na silnom partnerovi. V prípade Nemocnice Bory 
je to investičná skupina Penta, ktorá sa zaviazala do projektu vložiť vlastné financie, ktoré 
z veľkej časti pokryjú náklady na prípravu a výstavbu nemocnice až do spustenia jej 
prevádzky. Po zahájení svojej činnosti (primárne poskytovanie ZS hradenej z verejného 
zdravotného poistenia) kedy nemocnica začne generovať vlastné príjmy sa bremeno 
prenáša na nemocnicu samotnú, pričom musí byť schopná servisovať svoj vlastný dlh. 

Tento predpoklad je možné splniť len v prípade, že projekt je postavený na medicínskom 
pláne  prepojenom na zdravý finančný plán, ktorý zabezpečí, že nemocnicu je možné 
prevádzkovať trvalo udržateľným spôsobom. Investor v tomto prípade stavil na takú 
kombináciu poskytovanej ZS, ktorej platby od poisťovní umožňujú aj tvorbu zisku (Stachura, 
2022). Zároveň sa projekt snaží maximálne zefektívniť poskytovanie ZS ako aj 
minimalizovať náklady (napr. centralizáciou nákupov) (Penta Hospitals, 2022). 

Graf 6: Tržby a EBITDA pri plnej prevádzke nemocnice BORY 

 

Zdroj: Penta Hospitals, 2021  
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Štruktúra zdrojov financovania výstavby nemocnice Bory  

• vlastné zdroje (poskytované Penta Investments Limited, čo je základný vlastnícky 

fond skupiny Penta), 

• emisie dlhopisov Nemocnica Bory, aranžované Privatbankou, 

• bankové financovanie pokrývajúce výstavbu (prekleňovacie financovanie 

poskytované do nábehu nemocnice a následného refinancovania) a technológie 

(najmä lízing medicínskej techniky) 

Väčšina zdrojov použitých na výstavbu nemocnice sú vlastné zdroje Penta Investments 

Limited. 

Penta bežne optimalizuje kapitálovú štruktúru svojich projektov emisiami dlhopisov, avšak 

robí tak obvykle len na už dlhšie existujúcich projektoch generujúcich dostatočný free cash 

flow alebo na štandardizovaných realitných projektoch. Keďže projekt Nemocnice Bory 

vníma Penta ako unikátny okrem iného aj z celospoločenského hľadiska, rozhodla sa 

umožniť klientom privátneho bankovníctva Privatbanky participovať prostredníctvom 

viacerých emisií dlhopisov aj na tomto projekte. 

Investor prostredníctvom spoločností Svet zdravia Development, a.s. a NNG Funding s.r.o 

emitoval nateraz v 5 kolách postupne 50 mil. Eur. 

Tabuľka 15: Emisia dlhopisov Nemocnice novej generácie Bory  

Kolo 
emisie 

Dátum 
emisie 

Emitované prostriedky (eur) 
Výnos s 

úrokovou 
sadzbou 

Termíny výplaty výnosu 
dlhopisov 

1 29.10.2018 10 000 kusov x 1 000 eur = 10.mil eur 3,70 % p.a. 29.04.2019 a 29.10.2019 

2 20.05.2019 10 000 kusov x 1 000 eur = 10.mil eur 3,95 % p.a. 
20.11.2019, 20.05.2020, 
20.11.2020, 20.05.2021, 
20.11.2021 a 20.05.2022 

3 07.08.2019 10 000 kusov x 1 000 eur = 10.mil eur 3,50 % p.a. 07.02.2020 a 07.08.2020 

4 18.08.2020 10 000 kusov x 1 000 eur = 10.mil eur 4,25 % p.a. 

18.11.2020, 18.02.2021, 
18.05.2021, 18.08.2021, 
18.02.2022, 18.08.2022, 
18.02.2023 a 18.08.2023 

5 18.03.2022 10 000 kusov x 1 000 eur = 10.mil eur 3,75 % p.a. 

18.06.2022, 18.09.2022, 
18.12.2022, 18.03.2023, 
18.09.2023, 18.03.2024, 
18.09.2024 a 18.03.2025 

Zdroj: Privatbanka, Emisné podmienky Dlhopisov Nemocnica Bory (2018-2022) 

Nakoľko má Penta s týmto spôsobom financovania dlhoročné skúsenosti a to aj v oblasti 

zdravotníctva (napr. dlhopisy Dr.Max alebo PHI) a zároveň vlastní Privatbanku, ktorá pre ňu 

dlhopisy aranžuje už viac ako 10 rokov, je pre ňu tento spôsob financovania z technického 

hľadiska bezproblémový.    

Unikátnosť situácie s dlhopismi v prípade Nemocnice Bory spočíva podľa manažérov Penty 

najmä v tom, že si Penta dlhoročným korektným správaním sa ku klientom, rigidným 

plnením si svojich záväzkov voči nim a úspešným dotiahnutím takto financovaných projektov 
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dokázala vybudovať veľmi silnú dôveru klientov a títo po vydaní jej dlhopisov Nemocnica 

Bory reagovali veľmi pozitívne a rozhodli sa projekt zo svojich peňazí podporiť.  

Dôležitou motiváciou pre emisiu ale aj kúpu dlhopisu v prípade stavby nemocnice je aj 

hodnotová stránka samotného projektu, ktorý po svojom dokončení prinesie zvýšenie kvality 

života ľudom v danej lokalite. 

2.3 ZMIEŠANÉ ZDROJE 

Pod zmiešanými zdrojmi rozumieme predovšetkým rozličné formy verejno-súkromného 
partnerstva, prípadne prenájom vlastného majetku štátnej nemocnice súkromníkovi resp. 
predaj pozemkov. 

PRENÁJOM ALEBO PREDAJ VLASTNÉHO MAJETKU 

Všeobecné nemocnice majú v priemere 30 budov na nemocnicu, niektoré majú v svojom 
vlastníctve dokonca až 81 budov a často sa rozprestierajú na veľkom pozemku s nízkou 
zastavanosťou (MF SR, Plán Obnovy a odolnosti. 2021). Mnohé z budov sa pritom 
nevyužívajú, čo v podstate znižuje hodnotu samotnej nemocnice. Naopak, v prípade 
prenájmu niektorej nevyužívanej časti štátu či súkromníkovi, môžu byť získané prostriedky 
použité na krytie kapitálových nákladov. Obdobná situácia platí aj pri prenájme pozemku.   

Táto forma alokácie prostriedkov sa dnes v nemocniciach používa (bufet, obchodík, 
súkromný poskytovatelia ZS, laboratóriá, parkoviská atď. ), jej potenciál však nie je všade 
dostatočne využitý. Táto schéma financovania je napríklad nefunkčná pri právnej forme 
rozpočtovej organizácie pri ktorej príjem z prenájmu majetku je príjmom štátneho rozpočtu, 
pri neziskovej organizácii je jej pôsobnosť taktiež limitovaná potrebným súhlasom 
zakladateľa (Pažitný et al., 2014).  

Aktuálnym príkladom je predaj areálu Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach. 
Majiteľ areálu, Železnice Slovenskej republiky, sa rozhodli začiatkom roku 2022 predať areál 
v ktorom stojí nemocnica. Predaj by mal prebehnúť formou aukcie, Železnice SR navrhli 
vyvolávaciu sumu na úrovni necelých 13,32 milióna eur bez DPH (Trendreality.sk).  

VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVO 

Vo všeobecnosti nie sú verejno-súkromné partnerstvá (anglicky Public-Private 
Partnership, PPP) na Slovensku výrazne využívané ako možnosť financovania. V 
prostredí miestnej územnej samosprávy sa pritom vo svete často využívajú ako nástroj, 
ktorý umožňuje štátu a jeho samosprávam „plniť svoj mandát, t. j. v najširšom zmysle slova 
vytvárať životaschopné prostredie pre svojich občanov prilákaním súkromných zdrojov 
alebo know-how“ (Birčáková, 2021 st.72). 

Pôvodne verejno-súkromné partnerstvá vznikli v USA, teda v krajine so silnou vierou 
v trhové sily, ktorá dáva veľký priestor súkromným firmám s presvedčením, že budú 
fungovať efektívnejšie ako štát. Neskôr sa budovanie infraštruktúry vo verejnom záujme 
v spolupráci so súkromníkmi rozšírilo do Veľkej Británie a postupne aj do iných EÚ krajín 
(Birčáková, 2021).  

Tieto krajiny sa púšťajú do PPP projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti s cieľom 
využiť finančné zdroje súkromných firiem ako aj a ich odborné znalosti v oblasti 
rozvoja infraštruktúry a poskytovania služieb na zlepšenie služieb verejného 
zdravotníctva. PPP poskytujú vládam alternatívne metódy financovania, rozvoja 
infraštruktúry a poskytovania služieb. Zatraktívnením kapitálových investícií pre 
súkromný sektor môžu PPP znížiť riziko pre súkromné investície na nových trhoch a zmierniť 
prekážky vstupu (PWC, 2015). 
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Ani Slovensko trend nástupu PPP projektov v zdravotníctve celkom neobišiel, hoci 
opatrnosť a nedôvera voči súkromníkom tu pretrvávajú aj naďalej. V prípade nemocníc sa 
po roku 2004 postupne rozšíril na Slovensku model partnerstva medzi samosprávou (mesto 
či kraj) vlastniacou priestory nemocnice a súkromným investorom prenajímajúcim 
a manažujúcim nemocnicu na dlhšie časové obdobie (20-30 rokov). Postupným vytváraním 
takýchto partnerstiev sa investičnej skupine Penta podarilo vytvoriť sieť celkovo 17 
nemocníc Svet zdravia. Rovnako skupina Agel vytvorila a rozvíja partnerstvo s miestnou 
samosprávou vo viacerých mestách Slovenska (PPP sa týka 9 nemocníc). Uviesť môžeme 
aj ďalšie partnerstvá napr. medzi Bratislavským samosprávnym krajom a skupinou Medirex 
(Nemocničná a.s.) v prípade nemocnice v Malackách, či partnerstvo mesta Šahy a firmou 
Hospitale, s.r.o. ktorá združuje lekárov nemocnice.  

Tieto verejno-súkromné partnerstvá prispeli k navýšeniu finančných prostriedkov v 
zdravotníctve v dvoch rovinách 

1) pôvodný majiteľ (samospráva) získal z prenájmu finančné prostriedky, ktoré sa mohli 
ďalej využiť na financovanie iných nemocníc v jeho pôsobnosti (v niektorých 
prípadoch veľmi zadlžených nemocníc je výška prenájmu síce nízka avšak 
samospráva nemusí do nemocnice viazať ďalšie finančné prostriedky). 

2) súkromný investor investoval ďalšie (vlastné) prostriedky do modernizácie týchto 
nemocníc (v zmluve o prenájme nemocnice býva uvedený záväzok investora) 

Penta od svojho vstupu do oblasti zdravotníctva do roku 2023 celkovo preinvestuje do 
slovenského zdravotníctva vyše 480 miliónov eur (vrátane stavby nemocníc v Michalovciach 
a Bory v Bratislave). Ide pritom nielen o financie získané z efektívnejšieho prevádzkovania 
nemocníc, ktoré vo veľkej miere boli preinvestované do nemocničnej siete ale aj súkromné 
investície nad rámec dosiahnutého zisku (Penta Investments, 2019). 

Agel svoje investície za posledné tri roky (2019-2021) vyčíslil na 84,4 mil. eur. (AGEL, 2022). 

Zaujímavá na verejno-súkromných partnerstvách je ich obrovská variabilita, jednotlivé 

partnerstvá sa od seba odlišujú v závislosti na konkrétnych podmienkach stanovených 

v zmluve/kontrakte. Spoločné pre PPP projekty sú nasledovné kľúčové vlastnosti, ktoré ich 

odlišujú od iných foriem spolupráce (PWC, 2015): 

• dlhodobé zmluvy (15+ rokov, zvyčajne aj 20-30 rokov) 

• spoločná povaha investície alebo vkladu aktív  

• súkromný sektor preberá významné finančné, technické a prevádzkové riziká a 

nesie zodpovednosť za definované výsledky  

• zdieľané riziko medzi verejnými a súkromnými partnermi znamená, že obaja idú        

„s kožou na trh“ 

Základné modely PPP projektov (v zdravotníctve) podľa PWC (2016) sú nasledovné: 

DBOT model (DESIGN - navrhni, BUILD - postav, OPERATE - prevádzkuj, TRANSFER - 

prenes) v rámci ktorého je súkromný partner zodpovedný za naprojektovanie, stavbu a 

údržbu infraštruktúry počas trvania zmluvy (viac ako 15 rokov) a po vypršaní zmluvy 

prenesie túto zodpovednosť späť na vládu. Súkromný partner je zodpovedný aj za 

prevádzku nemocnice vrátane služieb ako napr. práčovňa a bufet, neposkytuje však ZS. 

Túto povinnosť si ponecháva verejný sektor (v celom rozsahu). Najbežnejšou formou tohto 

modelu v zdravotníctve je model súkromnej finančnej iniciatívy (PFI), ktorý sa vo veľkom 

používa na výstavbu nemocníc v Spojenom kráľovstve.  
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DBOD model (design, build, operation, delivery). Od začiatku 21. storočia, stále väčší počet 

vlád skúma ambicióznejšie modely v zdravotníctve, ako sú verejno-súkromné integrované 

partnerstvá (PPIP), v rámci ktorých je súkromný partner dodatočne zodpovedný za 

poskytovanie všetkých klinických služieb v jednom alebo viacerých zdravotníckych 

zariadeniach, často vrátane nemocnice akútnej starostlivosti, ako aj zariadení primárnej 

starostlivosti. Súkromný partner teda navrhuje, stavia a prevádzkuje zariadenia a zároveň 

poskytuje klinickú starostlivosť vrátane náboru a obsadenia zdravotníckych pracovníkov a to 

všetko počas trvania kontraktu.  

Osobitou formou tohto PPIP modelu je tzv. koncesný model kde sa uzatvára koncesná 

zmluva s presne stanovenými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti. Záväzkom poskytovateľa 

integrovanej starostlivosti je poskytovanie takej starostlivosti, ktorá zodpovedá nielen 

súčasným, ale aj budúcim potrebám obyvateľov v určitej geografickej oblasti. 

Z pohľadu právneho by sme PPP projekty mohli ďalej rozdeliť nasledovne (EY, 2014):  

• inštitucionálny PPP projekt - založenie novej právnej entity spoločne kontrolovanej 
verejným a súkromným partnerom, eventuálne zisk čiastočnej kontroly nad existujúcou 
entitou verejného sektora súkromným partnerom. 

• zmluvný PPP projekt - je založený na zmluve medzi súkromným a verejným partnerom 
a môže byť nadizajnovaný v rôznych formách v závislosti od rozdelenia rizík medzi 
zmluvné strany. Zmluva obyčajne pokrýva rôzne aspekty projektu, napr. projektovanie, 
financovanie, výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku, osobitné služby a/alebo údržbu. 
Takéto partnerstvo je štandardne založené na koncesii na stavebné práce alebo 
koncesii na služby (prípadne inej zmluvy) v závislosti od projektu.  

• PPP projekt založený na dostupnosti, ak je riziko dostupnosti znášané súkromným 
partnerom. Riziko dostupnosti znamená, že infraštruktúra alebo služby poskytované 
súkromným partnerom spĺňajú požadované parametre a sú dostupné verejnosti. 
Dôkazom, že verejný partner nenesie riziko dostupnosti je, keď platby súkromnému 
partnerovi sú vo významnej miere znížené, ak infraštruktúra alebo služby nie sú 
dostupné verejnosti tak, ako bolo dohodnuté v zmluve, nefungujú alebo nespĺňajú 
dohodnuté parametre alebo normy. Naopak, ak infraštruktúra alebo služby spĺňajú 
požadované parametre, súkromný partner dostáva plné platby prípadne spolu s 
odmenou, ak infraštruktúra alebo služby sú dodávané vo vyššej kvalite. 

• PPP projekt založený dopyte - je projekt pri ktorom riziko dopytu znáša súkromný 
partner. To znamená, že súkromný partner znáša riziko, či bude o infraštruktúru alebo 
služby záujem, napr. vzhľadom na situáciu na trhu, súťaž alebo technickú zastaranosť. 
V zmluve sa nastavuje nárast alebo pokles platieb v závislosti od aktuálneho využitia 
infraštruktúry alebo služieb  

• zmiešaný PPP projekt. V prípade zmiešaných platieb (časť platieb je hradená verejným 
partnerom a časť platieb konečnými užívateľmi) je rozhodujúcim kritériom posúdenie, či 
riziko dopytu je vo väčšej miere znášané súkromným partnerom alebo nie. A 

• Koncesia - príjem súkromného partnera pozostáva najmä z výnosov z infraštruktúry, t.j. 
z platieb hradených konečnými užívateľmi za infraštruktúru. Podstatným znakom 
koncesie teda je, že koncesionár je zodpovedný nielen za výstavbu infraštruktúry, ale 
taktiež za jej užívanie. Riziko dopytu, t.j. riziko, že infraštruktúra nebude používaná v 
očakávanej miere a možnosť, že výnosy nebudú pokrývať ani náklady projektu, znáša 
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koncesionár, nie verejný partner. Koncesionár znáša riziko výstavby spolu s rizikom 
dopytu.  

Hoci aktuálne neexistuje na Slovensku nemocnica, ktorá by fungovala postavená na 

koncesnom modeli, pred pár rokmi sa takýto projekt intenzívne pripravoval a tímu 

odborníkov, ktorý na ňom pracoval sa podarilo projekt pripraviť do pomerne veľkých detailov. 

Preto sa domnievame, že aj takýto model verejno-súkromného partnerstva by v systéme 

slovenského zdravotníctva mohol fungovať pri výstavbe novej nemocnice napasovaný na 

slovenské podmienky. V tretej prípadovej štúdii popisujeme projekt novej Univerzitnej 

nemocnice Bratislava, ktorý do súťažného dialógu priniesla spoločnosť Ribera Salud. 

V roku 2015 začalo MZ SR aj na základe odporúčaní zo štúdie uskutočniteľnosti od EY 

(2014) formou súťažného dialógu hľadať partnera na projekt novej Univerzitnej nemocnice 

v Bratislave. Po vyhlásení zámeru výstavby a prevádzky novej UNB sa prihlásilo viacero 

záujemcov, súťažný dialóg nakoniec MZ SR viedlo s 5 záujemcami: 

• Ribera Salud Infraestructuras,  

• InterHealth Canada s Metrostavom,  

• Agel v spolupráci s Assuta Medical Centers,  

• Pessina Costruzioni v spolupráci s Dúha, a. s. a Credinvest International Slovakia 

Rizzani De Eccher s Policlinico San Donato (Trend, 2015) 

Záujem prejavila aj španielska skupina Ribera Salud Grupo, ktorá je jedným z priekopníkov 

verejno-súkromného partnerstva v Európe (1999 - otvorenie prvej nemocnice vo Valencii). 

RIBERA SALUD GRUPO 

Je obchodná skupina, ktorá bola založená v roku 1997 a špecializuje sa na manažment 

inovatívnych zdravotníckych projektov. Jej akcionármi sú Centene corporation (90%) a 

Banco Sabadell (10%). Centene je vedúcou spoločnosťou v americkom zdravotníctve, ktorá 

je zahrnutá v zozname Fortune 500. Má viac ako 30-ročné skúsenosti so spoluprácou s 

vládami štátov v USA a je jedným z hlavných poskytovateľov programov Medicare a 

Medicaid. Banco Sabadell je štvrtou najväčšou komerčnou bankou v Španielsku. 

Spoločnosť má pobočky v každom regióne v krajine a je prítomná v 16 ďalších krajinách 

(Ribera Salud, 2022) 

Ribera Salud zabezpečuje komplexnú ZS v autonómnych lokalitách Španielska ale svoje 

projekty má aj v južnej Amerike a po Európe. Manažuje 8 nemocníc (z toho 4 univerzitné) a 

viac ako 80 centier primárnej zdravotnej starostlivosti.  

Hlavnými hodnotami na ktorých si RS zakladá sú: TRANSFORMÁCIA, ETIKA 

A STAROSTLIVOSŤ a ZÁVÄZOK  
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Trojuholník jej úspechu a zodpovedného manažovania zdravotníckych zariadení spočíva 

v prepojenosti týchto troch oblastí:  

1) Klinický manažment:  

• podpora prevencie a jasne cielené zdravotné služby, integrácia celého systému, 

• riadenie dopytu a potrieb pacientov,  

• posilnenie postavenia všeobecných lekárov, 

2) Práca so zdravotníckymi profesionálmi  

• tímová práca, motivačné programy 

• vzdelávanie, profesionálne plány rozvoja kariéry 

3) Informačné a komunikačné technológie   

• prepojenie a výmena klinických a neklinických dát,  

• analytika dát,  

• tele-medicína  

• elektronická komunikácia s pacientami 

Ribera Salud predstavila svetu tzv. Alzira model, ktorý je popísaný v prípadovej štúdii.  
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA III - ALZIRA MODEL (KONCESNÝ MODEL) 

 

Zdroj: Ribera Salud Grupo 

ALZIRA MODEL  

Ribera Salud vytvorila v 1999 unikátny model verejno-súkromného partnerstva PPP, 

založeného na poskytovaní kvalitných zdravotných služieb pacientom. Tento model bol 

nazvaný Alzira podľa lokality prvej nemocnice, kde ho aplikovali v spolupráci s miestnou 

samosprávou. Jeho vtedajšia verzia sa plne nezhoduje s dnešným Alzira modelom, ktorý 

prešiel transformáciou a vylepšením. 

Alzira model je dnes možné považovať za odskúšaný a funkčný (existuje dôkaz 

uskutočniteľnosti) a je celosvetovo považovaný za jeden z najlepších v oblasti integrovanej 

starostlivosti (jeho úspešný príbeh upútal pozornosť aj na známych medzinárodných 

univerzitách ako napr. Harvard Business School a Berkeley). 

Ide o integrovaný model s plnou kapitáciou, ktorého prínosom je redukcia čakacích dôb, 

zníženie počtu prvých konzultácií u špecialistov a vyššia spokojnosť zamestnancov ale 

najmä pacientov. Tento model sa sústreďuje najmä na troch hlavných príjemcov: občanov, 

zdravotníckych pracovníkov a verejnú správu. 

Model funguje na 4 základných pilieroch, ktoré sú navzájom prepojené a predovšetkým 

spájajúce verejný a súkromný sektor v jeden silný partnerský celok, v ktorom verejný sektor 

zohráva dôležitú úlohu. 

Vlastníctvo infraštruktúry nemocníc zostáva pri tomto modeli verejné (štát, kraj, mesto), 

a súkromný investor počas trvania koncesie do nemocnice investuje. 

Verejná kontrola. Verejný sektor si ponecháva úlohu kontrolóra a regulátora a je teda v 

pozícii, kedy dokáže kontrolovať dodržanie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
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Verejné financovanie sa riadi existujúcimi právnymi predpismi a z pohľadu pacienta sa 

nijako nemení (zdravotné poistenie, doplatky). Model využíva nové platobné mechanizmy a 

odlišní tok financií medzi poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a verejným 

sektorom. 

Súkromné poskytovanie zdravotnej starostlivosti funguje na základe tzv. Koncesnej 

zmluvy (zmluva medzi verejným sektorom a Ribera Salud) a s presne stanovenými 

kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (v angličtine KPIs). Záväzkom poskytovateľa 

integrovanej starostlivosti je poskytovanie takej starostlivosti, ktorá zodpovedá nielen 

súčasným, ale aj budúcim potrebám obyvateľov v určitej geografickej oblasti.  

 

 

 

    Verejné vlastníctvo            Verejná                      Verejné                        Súkromné       

         infraštruktúry                kontrola                  financovanie                 poskytovanie ZS 

 

Výhody modelu  

• Pokrýva skutočné potreby obyvateľov  

• Je finančne udržateľný  

• Jeho úspech sa zakladá na princípe podpory zdravia a prevencie (dôraz na 
primárnu starostlivosť)  

• Úzka spolupráca s rôznymi organizáciami komunity (mesto, asociácie, školy atď.) 
=> koordinované úsilie o podporu zdravého životného štýlu.  

• Poskytovanie starostlivosti je obyvateľmi mesta naďalej vnímané ako mestské - 
označenie budov zostane naďalej verejné  

• Nové moderné klinické prístupy (integrovaná starostlivosti)  

• Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - budov i technológií - financovanie z 
úspor vzniknutých z efektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti 

• Strategickú kontrolu nad poskytovaním starostlivosti má naďalej verejný partner 
ktorému ostáva vlastníctvo nemocnice 

• Zníženie administratívnej záťaže pre štát  

 

O PROJEKTE nUNB 

Podľa prepočtov MZ mala stáť nUNB v rozmedzí od 200 do 250 mil. eur. a približne 880 

lôžok, pričom mala zvládnuť ročne až 44 tisíc hospitalizácií, 875 tisíc ambulantných 

vyšetrení, 610 tisíc diagnostických výkonov a 47 tisíc operácií. 

Podmienkou bolo aj uzavretie zmluvy o budúcej zmluve s VšZP (5 rokov minimálne) 

a dohoda s univerzitou. 

 

 

https://index.sme.sk/c/7937572/hlada-sa-investor-pre-novu-nemocnicu-v-hre-su-piati.html
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Tabuľka 16: Projekt novej UNB v kocke  

KONTRAKT – KONCESNÁ ZMLUVA 

Právna forma koncesionára Vytvorenie special purpose vehicle 

Dĺžka kontraktu 30 rokov 

Kapitácia = Zdravotné poistenie 
Zmluva o budúcej zmluve s VšZP (5 

ročná), dohodnutá vopred 

NEMOCNICA 

Lokalita Patrónka 

Počet lôžok 880 

Hospitalizácie 44 000  

Ambulantné vyšetrenia 875 000  

Operácie 47 000  

Diagnostické výkony 610 000  

INVESTÍCIE 

Náklady na licencie a povolenia 6% 

Náklady projektu, fakultatívny manažment 12% 

Náklady na projektový manažment 6% 

Investície do zariadenia 25-30 mil. eur 

Zdroj: Ribera Salud, 2016 

Súťažný dialóg zrušil exminister Drucker v novembri 2016 v čase keď záujemcovia už mali 
vypracovaný pomerne detailnú dokumentáciu (architektonickú štúdiu, návrh koncesnej 
zmluvy) aj s finančným modelom nemocnice. 
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3. ZACHRÁNI NÁS PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI?  

Po pandémii COVID-19 sa Európa snaží o podporu obnovy ekonomík svojich členských 
štátov a posiela im najväčší stimulačný balík (2,018 bilióna eur v bežných cenách), aký bol 
kedy v Európe financovaný. Na Slovensko má ísť z balíka Plánu obnovy a odolnosti celkovo 
6,575 miliardy eur a prerozdeliť sa tieto zdroje majú do 5 kľúčových oblastí verejných politík 
(Plán obnovy a odolnosti SR, 2021).  

Tabuľka 17: Rozdelenie alokácie prostriedkov z plánu obnovy do kľúčových 
oblastí verejných politík 

Plán obnovy a odolnosti SR  
Plán obnovy a odolnosti 

v mil. EUR 
% 

Zelená ekonomika 2 301 35,00% 

Vzdelávanie 892 13,57% 

Veda, výskum, inovácie 739 11,24% 

Zdravie 1 533 23,32% 

Efektívna verejná správa a digitalizácia 1 110 16,88% 

Spolu 6 575 100,00% 

Zdroj: Plán Obnovy a Odolnosti SR, 2021, str.7 

Za jednu z kľúčových oblastí bolo stanovené aj zdravotníctvo, na ktoré sa má alokovať 
približne 23,3% všetkých zdrojov. V porovnaní s ČR či Poľskom je to viac, v porovnaní 
s Maďarskom menej, rozdiely vo V4 sú značné (6,9% z rozpočtu verzus 34,1%). 

Tabuľka 18: Plán obnovy a odolnosti v krajinách V4    

Krajina 

Celkový objem 
grantov a dlhov  

(mld. EUR) 

Zdravotníctvo  

(mld. EUR) 

Zdravotníctvo/celkový 
objem grantov a dlhov 

Poľsko 35,97 4,542 12,6% 

Maďarsko 7,20 2,457 34,1% 

Česko 7,07 0,488 6,9% 

Slovensko 6,55 1,524 23,3% 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa BRUEGEL DATASETS 
Poznámka: Bruegel datasets pri komponente Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-
zdravotná starostlivosť počíta s objemom prostriedkov 256 miliónov eur, v samotnom Pláne 
obnovy a odolnosti SR sa na tento komponent počíta s 265 miliónmi eur. Tento rozdiel je 
spôsobený tým, že Bruegel do svojho výpočtu nezahrnul náklady na administratívne 
kapacity na implementáciu reforiem a investícii v objeme 9 mil. eur. 

Veľké rozdiely medzi krajinami V4 existujú aj v spôsobe alokovania prostriedkov v rámci 
oblasti zdravotníctva. Tu si Slovensko stanovilo 3 komponenty (tabuľka 9) pričom na 
dobudovanie siete nemocníc je vyhradených až 65% všetkých zdrojov! (Plán obnovy a 
odolnosti SR, 2021).  
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Tabuľka 19: Slovensko - Plán obnovy, rozdelenie zdrojov (len ZS) 

Komponent 
Plán obnovy 
a odolnosti 
v mil. EUR 

11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 1 163 

Nová sieť nemocníc - výstavba, rekonštrukcia a vybavenie 998 

Projektová príprava a projektový manažment investícií 58 

Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby 32 

Obnova vozového parku 23 

Digitalizácia v zdravotníctve 41 

Podpora otvorenia nových ambulancií primárnej starostlivosti v 
oblastiach krátkodobej starostlivosti 

11 

12 Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie 105 

13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 265 

SPOLU ZA OBLASŤ ZDRAVIA 1 533 

  Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR, 2021, str.7 a 429  

S ohľadom na deklarovanú investičnú medzeru a zlý stav infraštruktúry ústavných zariadení  
je na prvý pohľad vyhradenie takmer 1 miliardy eur na výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie 
nemocníc pre Slovensko dobrou správou. Koniec koncov, v prípade realizácie všetkých 
deklarovaných plánov nám tieto zdroje môžu pomôcť výrazne znížiť obrovskú investičnú 
medzeru odhadom stanovenú na takmer 3 mld. eur.  

Rozhodne považujeme za žiadúce, aby sa z Plánu obnovy a odolnosti SR financovala 
modernizácia nemocníc, tak ako si to v svojich plánoch stanovili aj iné krajiny V4 (Poľsko či 
ČR). Zároveň však od už od príprav samotného plánu (Peter Pažitný bol na prvom 
pracovnom zasadnutí na MF SR v auguste 2020, avšak následne sa už žiadnych prác 
nezúčastňoval pre osobný nesúhlas so smerovaním dokumentu) vnímame aj možné riziká, 
ktoré sa s alokovaním celej 1 miliardy eur na nemocnice spájajú. Tieto by sa nemali 
v žiadnom prípade podceňovať, lebo hrozí, že prostriedky nebudú efektívne využité a na 
konci dňa to slovenské zdravotníctvo neposunie ďalej. 

Riziko č. 1 – neproporčnosť rozdelenia prostriedkov 

V prvom rade zarážajúca je neproporčnosť tejto investície voči ostatným investíciám v 
oblasti zdravotníctva. Slovensko zdá sa úplne rezignovalo na budovanie moderného 
zdravotníctva podľa kritérií 21. storočia. V pláne chýbajú akékoľvek investície do 
excelentnosti (napr. rozvoj vysokošpecializovaných centier v Českej republike či Poľsku), 
investície do digitalizácie vo výške 41 mil. eur (resp. 3% všetkých zdrojov určených pre 
zdravotníctvo) sú v porovnaní s Maďarskom (310 mil. eur) či Poľskom (1 miliarda eur) 
minimálne a kľúčová primárna starostlivosť má na rozdiel od Maďarska (192 mil. eur) 
vyhradených iba 11 mil. eur (menej ako 1%) (Pažitný, 2022).  

Pritom dnes už s istotou vieme povedať, že len vďaka ráznemu nástupu digitalizácie 
a posilneniu ambulantného sektora (hlavne primárnej starostlivosti) sa Slovensku môže 
podariť zvládnuť nastupujúci trend starnutia populácie a nedostatok zdravotných 
pracovníkov (Pažitný, 2022).  
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Tabuľka 20: Česká republika - Plán obnovy, rozdelenie zdrojov (len ZS) 

Projekt Plán obnovy 
a odolnosti 
v mil. EUR 

% 

Vznik Českého onkologického inštitútu 222 45,50% 

Rozvoj vysokošpecializovanej hematoonkologickej a 
onkologickej starostlivosti 

65 13,29% 

Zvyšovanie dostupnosti a rozvoj komplexnej rehabilitačnej 
starostlivosti o pacientov po kritických stavoch 

62 12,62% 

Zriadenie simulačného centra intenzívnej starostlivosti 
vrátane optimalizácie vzdelávacieho systému 

53 10,76% 

Rozvoj vysokošpecializovanej starostlivosti - vybudovanie 
centra kardiovaskulárnej a transplantačnej medicíny 

39 7,97% 

Vznik a rozvoj Centra onkologickej prevencie a infraštruktúry 
pre inovatívnu a podpornú starostlivosť v Masarykovom 
onkologickom ústave 

32 6,64% 

Podporovať kvalitu preventívnych skríningových programov 16 3,22% 

Celkom 489 100,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa BRUEGEL DATASETS  

Tabuľka 21: Maďarsko - Plán obnovy, rozdelenie zdrojov (len ZS) 

Projekt Plán obnovy 
a odolnosti 
v mil. EUR 

% 

Vyrovnanie príjmových pomerov lekárov  860 35,00% 

Vytváranie podmienok pre zdravotníctvo 21. storočia 837 34,05% 

Podpora digitálneho prechodu zdravotnej starostlivosti 310 12,62% 

Digitalizačný program pre bezpečnosť a pohodu ľudí s 
obmedzenou sebestačnosťou 

258 10,50% 

Rozvoj primárnej starostlivosti na posilnenie úlohy 
všeobecných lekárov, rozšírenie služieb v blízkosti domova 
a odbremenenie špecializovanej starostlivosti 

192 7,83% 

Celkom 2 457 100,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa BRUEGEL DATASETS  
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Tabuľka 22: Poľsko - Plán obnovy, rozdelenie zdrojov (len ZS) 

Projekt Plán obnovy 
a odolnosti 
v mil. EUR 

% 

Rozvoj a modernizácia infraštruktúry centier 
vysokošpecializovanej starostlivosti a iných subjektov 

2 119 46,65% 

Urýchlenie digitálnej transformácie zdravotníctva 
prostredníctvom ďalšieho rozvoja služieb digitálnej ZS  

1 000 22,02% 

Vytváranie vhodných podmienok pre zvyšovanie počtu 
zdravotníckych pracovníkov 

700 15,41% 

Vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj sektora liečiv a 
zdravotníckych pomôcok 

300 6,61% 

Posilnenie výskumnej základne v oblasti lekárskych vied a 
zdravotníckych vied 

273 6,01% 

Rozvoj a modernizácia infraštruktúry zdravotníckych 
subjektov na okresnej úrovni. 

150 3,30% 

Celkom 4 542 100,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa BRUEGEL DATASETS  

Riziko č. 2 – podarí sa naviazať prostriedky na optimalizáciu siete nemocníc? 

Plán obnovy sa viaže na uskutočnenie reforiem. V prípade nemocníc je tou zamýšľanou 
reformou tzv. Optimalizácia siete nemocníc, ktorá vďaka mnohoročnej predpríprave mohla 
nakoniec prejsť parlamentom a bola schválená vo forme Zákona 540/2021 Z.z o 
kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Problematické je samotné prepojenie 
investície do budovania nemocníc na reformu nakoľko jej vykonávacie prepisy meškajú, čo 
komplikuje možnosť napojiť medicínsky plán novej nemocnice na túto reformu. Aj samotný 
proces hodnotenia pripravených projektov na ministerstve je v súvislosti s reformou otázny 
nakoľko absentujúce prepojenie na reformu zdá sa nie je zásadným diskvalifikujúcim 
kritériom (Letovanec, 2022).  

Problém optimalizácie siete nemocníc ako aj Zákona 540/2021 Z.z spočíva tiež v tom, že 
nevytvára žiadne ďalšie možnosti podpory vstupu kapitálu (Pažitný, 2022).  

Riziko č. 3 – Prostriedky z Plánu obnovy budú obmedzené len pre štátne nemocnice 

Hoci by sa mohlo zdať, že je v záujme pacienta aby sa o peniaze z plánu obnovy a odolnosti 
mohli uchádzať všetky nemocnice spĺňajúce stanovené kritériá bez rozdielu, politici resp. 
ministerstvo zdravotníctva má iný názor. Podľa Igora Pramuka, viceprezidenta Asociácie 
nemocníc Slovenska, budú tieto prostriedky dostupné len pre štátne nemocnice a súkromní 
investori k nim nebudú mať prístup (na sprístupnenie pre neštátne zariadenia musí 
Slovensko požiadať Európsku Komisiu o tzv. notifikáciu o štátnej pomoci (Jeseňák, 2022). 

Ak sa tieto ministerstvom zatiaľ nepotvrdené informácie ukážu byť pravdivé, prehrá v prvom 
rade pacient, lebo niektoré zaujímavé projekty nezískajú ani možnosť uchádzať sa 
o podporu z plánu obnovy (napr. výstavba novej nemocnice v Rimavskej Sobote alebo 
Humennom podľa projektu, na základe ktorého Penta postavila nemocnicu 
v Michalovciach). Zároveň budú do veľkej časti vylúčené aj menšie regionálne nemocnice, 
ktoré sú takmer všetky v súkromných rukách. To môže mať nepriaznivý dopad aj na reformu 
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stratifikácie nemocníc, ktorá už schválená je a týka sa do veľkej miery práve transformácie 
regionálnych menších nemocníc. Nemocnice práve na túto transformáciu extra zdroje 
potrebovať budú a preto by mali za férových podmienok mať právo sa uchádzať 
o prostriedky z fondu obnovy.  

Prípadné rozhodnutie o vylúčení súkromných nemocníc bude tiež v rozpore s programovým 
vyhlásením vlády, v ktorom sa píše „Pravidlá budú platiť pre všetky subjekty systému 
rovnako, bez ohľadu na vlastníctvo.“ (Programové vyhlásenie vlády, 2021, strana 33)  

Riziko č. 4 – nedostatok času na stavbu nových nemocníc 

Najväčšia obava viacerých odborníkov sa týka časového rámca implementácie. Hoci od 
schválenia plánu obnovy už pár mesiacov prešlo, zatiaľ nie je 100% potvrdené, ktoré nové 
nemocnice sa budú stavať či rekonštruovať. Ministerstvo zdravotníctva SR sa pritom 
zaviazalo v prvom prípravnom dokumente, že v priebehu druhého štvrťroka 2021 
konkretizuje investičný plán aj so zoznamom konkrétnych projektov (Najvyšší kontrolný 
úrad, 2021). 

To, že ide o naozaj zložitý proces hodnotenia nám potvrdil riaditeľ Zdravotníckej 
implementačnej agentúry, Slavomír Udič, ktorý nám ozrejmil, že pri vyhodnocovaní 
pripravenosti investičných zámerov jednotlivých nemocníc sa vyhodnocuje množstvo 
kritérií. Niektoré sú stanovené samotným Plánom Obnovy a Odolnosti a sú záväzné 
(finančný náklad na jedno lôžko, energetická úspora minimálne vo výške 30% primárnej 
energie oproti súčasnému stavu, doba ukončenia stavebného diela v rôznych plánovaných 
štádiách). Ďalšie doplňujúce kritériá slúžia na doplnenie celkového obrazu o efektívnosti 
vynakladaných prostriedkov (efektívna plocha, celková cena za mernú jednotku, náklady na 
prípravu projektu ako % z celkovej investície, celková plocha na 1 lôžko, náklady na prípravu 
projektu, medicínsky koncept a aspekt „odolnosti“) (Udič, 2022). 

Nakoľko prostriedky z Plánu Obnovy a Odolnosti sú vratnou investíciou, je výber projektov 
na základe ohodnotenia uvedených kritérií veľmi dôležitý. V prípade, že by došlo k 
odsúhlaseniu projektov, ktorých buď nevyhovujúci medicínsky koncept alebo nákladová 
časť presahujú akceptovateľné kritériá, môžu tieto výrazným spôsobom zaťažiť štátny 
rozpočet v budúcom období a benefit, z takto postavenej nemocnice by nemusel vyvážiť 
negatíva s tým súvisiace (Udič, 2022). 

Riziko spojené s nutnosťou vrátiť finančné prostriedky v prípade nesplnenia kritérií by sme 
rozhodne nemali podceňovať. Na druhej strane, prílišné naťahovanie rozhodovania o 
akceptácií jednotlivých projektoch nás bude stáť drahocenný čas, ktorý potrebujú 
prijímatelia investície na jej realizáciu!!   

V pláne obnovy sa Slovensko zaviazalo do konca roka 2025 sprevádzkovať nové 
nemocnice s 870 posteľami na úrovni plne vybavená („full fit out“), zrekonštruovať 
nemocnice s kapacitou 495 postelí na úrovni plne vybavená a taktiež mať hotovú hrubú 
stavbu nových nemocníc s ďalšími 1 035 posteľami (Plán obnovy a odolnosti SR, str. 428). 
V realite teda treba do konca roka 2025 zmodernizovať skolaudované nemocnice v kapacite 
minimálne 2 400 lôžok a do júna 2026 zaslať posledné faktúry. 

Všetko uvedené by sa malo stihnúť za necelé 4 roky, čo je v prípade výstavby nových 
nemocníc naozaj šibeničný termín. Krajiny v západnej Európe to obvykle stíhajú za 5-7 
rokov (Jeseňák, 2022), nemocnicu Bory Penta stavala 4,5 roka plus 3 roky jej trvala 
projektová príprava (Penta Hospitals, 2022). Penta sa dokonca ani nemusela zdržovať 
procesom verejného obstarávania, ktoré proces obvykle výrazne naťahuje.  

Slovensko pritom so stavaním nemocníc nemá takmer žiadne skúsenosti z posledných 
rokov a teda ani odborníkov, ktorí by proces vedeli urýchliť. Historický vývoj výstavby štátnej 
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nemocnice Rázsochy (ktorú od 1987 nebola schopná dostavať ani jedna vláda a nakoniec 
ju museli zbúrať) či zmarený zámer postaviť novú univerzitnú nemocnicu na Bratislavskej 
Patrónke (po náročných rokovaniach s viacerými investormi ju nakoniec zrušil exminister 
Drucker) dávajú kritikom výstavby nových štátnych nemocníc z plánu obnovy za pravdu 
(Folentová, 2016). 

Hoci ani začiatkom mája 2022 v čase dokončovania textu nevieme s absolútnou istotou 
určiť, ktoré projekty sa budú financovať z Plánu Obnovy a Odolnosti SR, niekoľko projektov 
má vysoké šance aj vzhľadom na ich pripravenosť. S najväčšou pravdepodobnosťou 
prostriedky získajú niektoré (viaceré) z týchto projektov (Krempaský, 2022):  

• nemocnica Rázsochy (je v programovom vyhlásení vlády, pozemok je uvoľnený, 
nemocnica je v štádiu rozpracovanosti: po vyjadrení Úradu pre verejné obstarávanie 
sa môže vypísať tender na zhotoviteľa)  

• nová Martinská univerzita v Turci (taktiež je v programovom vyhlásení vlády, je na 
ňu spravený projekt, mala by stáť 330 mil. eur bez dane a mať 650 lôžok) 

• nová fakultná nemocnica v Trnave (dlhodobejšie sa o tomto zámere hovorí, existuje 
pozemok, a je spracovaný projektový zámer) 

• regionálna nemocnica v Rimavskej Sobote alebo Humennom podľa projektu 
nemocnice Penty v Michalovciach (projekt existuje, banskobystrická župa ako 
majiteľ nemocnice RS súhlasí) 

BUDE TEDA PLÁN OBNOVY PRE SLOVENSKÉ NEMOCNICE SPÁSOU? 

Odpoveď je pravdepodobne nie, čo v nás utvrdzuje názor, že treba aktívne skúmať možnosti 
popísané v predchádzajúcej kapitole, najmä v časti o súkromných alebo zmiešaných 
zdrojoch. 

Riziká spojené s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy nie sú zanedbateľné a mnohí sa 
zhodujú, že vystavať 870 lôžok je skrátka nad naše sily. Preto treba urýchlene zvážiť všetky 
možnosti, ktoré máme. 

V prípade, že Slovensko včas uzná, že projekty nie je možné v lehote splniť, môže sa 
napríklad pokúsiť zabrániť prepadnutiu prostriedkov ich presunom v rámci plánu obnovy 
a odolnosti na inú prioritu (náročná úloha ktorá je uskutočniteľná možne len tento rok) 
(Beblavý, 2022). Týmto krokom by bolo možné vo výsledku dosiahnuť, že priority plánu budú 
vyváženejšie.  

Ďalšou možnosťou je postaviť skelet resp. len hrubú stavbu a zvyšok dofinancovať iným 
spôsobom (Jeseňák, 2022). Napr. pribraním súkromníka do partnerstva. Treťou možnosťou 
je uvoľniť časť prostriedkov na stavbu menších regionálnych nemocníc, kde súkromník už 
má predpripravené projektové štúdie, prípadne ich od neho odkúpiť. V médiách sa dokonca 
špekulovalo aj o možnosti odkúpenia Nemocnice novej generácie Bory štátom (Beblavý, 
2022). 

Na záver stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu, ktorému dávame za pravdu: 

„Rozpočet na rok 2022 počíta s kapitálovými výdavkami v kapitole zdravotníctva vo výške 
206 mil. eur, pričom absolútna väčšina – až 199 mil. eur má byť z Plánu obnovy a odolnosti. 
Pre roky 2023 a 2024 návrh rozpočtu predpokladá, že všetky kapitálové výdavky rezortu 
zdravotníctva budú kryté Plánom obnovy. Takáto závislosť investícií rezortu na jedinom 
zdroji, ktorého čerpanie je navyše podmieňované splnením rôznych kritérií je riziková, preto 
NKÚ SR odporúča primeranú diverzifikáciu zdrojov financovania investícií v zdravotníctve.“ 
(Najvyšší kontrolný úrad, 2021 str. 25). 
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O CEE HPN 

Central & East European Health Policy Network (CEE HPN) je občianske združenie so 
sídlom v Bratislave založené v roku 2011. Výkonným riaditeľom je Peter Pažitný, 
koordinátorkou Ľubica Löffler. Členmi združenia boli k 1.1.2022: Peter Pažitný, Martin 
Kundrát, Robert Vincze (SK), Wesley Berkovsky (USA), Paul van Hoof (Holandsko), Alain 
Rinaldi (Švajčiarsko), Santiago Delgado (Španielsko) a Adam Kruszewski (Poľsko) 

ZÁKLADNÉ HODNOTY 

Všetci členovia, partneri a sponzori CEE HPN zdieľajú tieto hodnoty: 

Inovácie 

Podporujeme inovatívne riešenia v prospech spotrebiteľov.  

Transparentnosť  

Podporujeme transparentnosť vo výkone poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 
zdravotných poisťovní tak, aby sa spotrebitelia (pacienti) mohli rozhodnúť na základe 
spoľahlivých informácií.  

Individuálna zodpovednosť  

Podporujeme individuálnu zodpovednosť za zdravotný stav jednotlivca – tak dobrý 
zdravotný stav (zdravý) ako aj zlý (chorý). Veríme, že aj chorí ľudia môžu svojím 
zodpovedným správaním prispieť k zlepšeniu svojho zdravotného stavu. Sme presvedčení, 
že primeraná finančná zodpovednosť ľudí je nevyhnutná na ochranu ich suverénneho 
postavenia spotrebiteľov.  

Spravodlivá súťaž  

Veríme, že spravodlivá hospodárska súťaž je kľúčovou hnacou silou vedúcou k lepším 
produktom a službám v zdravotníctve, ktoré spĺňajú preferencie spotrebiteľov.  

Spravodlivý prístup  

Veríme, že každý jednotlivec má právo na spravodlivý prístup k službám zdravotnej 
starostlivosti. Spravodlivý prístup vnímame tak, že spotrebiteľ si zvolí poskytovateľa, rozsah, 
miesto a čas ošetrenia bez korupcie a stresu z odmietnutia a uberania z jeho dôstojnosti.  

Ochrana verejných peňazí 

Podporujeme finančnú udržateľnosť a efektívne nakladanie s verejnými financiami. 

Lokálne zameranie so skúsenosťami zo strednej a východnej Európy  

Každý člen CEE HPN disponuje výbornou znalosť lokálneho zdravotného systému. Veríme, 
že práve ľudia z domáceho prostredia sú najlepšími hybnými silami zmeny vo svojich 
krajinách. Spoločne ako sieť expertov môžeme zdieľať tieto skúsenosti a učiť sa jeden od 
druhého. 

MISIA 
Naším poslaním je ovplyvňovať zmenu systému zdravotnej starostlivosti v krajinách strednej 
a východnej Európy v prospech spotrebiteľa.  

 
VÍZIA 
Našou víziou je mať silnú a rastúcu sieť expertov na zdravotnú politiku v krajinách strednej 
a východnej Európy. Snažíme sa o docielenie trvalo udržateľného systému zdravotnej 
starostlivosti orientovaného na spotrebiteľov. 


