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1. Teoretické vymedzenie problematiky 

 

Jednou z výziev slovenskej ekonomiky je reforma verejných služieb. Riešiť nízku 

kvalitu a výkonnosť verejných služieb na Slovensku je jednou z úloh, ktorú doplnkovo plnia 

európske fondy. Konkrétne sa tieto opatrenia premietajú do viacerých operačných programov, 

pričom jedným z najväčších operačných programov je Integrovaný regionálny operačný 

program (IROP). Ide o programový dokument Slovenskej republiky pre programové obdobie 

2014 – 2020, ktorý schválila európska komisia dňa 18. decembra 2014.  Tento program 

chápeme ako jeden z nástrojov podpory opatrení - najmä čo sa týka verejných služieb, ktoré sú 

realizované z miestnej a regionálnej úrovne. Jeho riadiacim orgánom je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Sprostredkovateľské orgány plnia 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje a krajské mestá. 

Globálnym cieľom tohto programu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť 

udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný 

rozvoj, a tiež hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Program pozostáva zo 6 prioritných osí, pričom v našej práci sa zameriavame len na 

prioritnú os č. 2: „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“. Táto os zahŕňa 

okrem oblasti zdravotnej infraštruktúry aj oblasť sociálnej infraštruktúry a vzdelávanie. 

Ku každej z prioritných osí sú priradené investičné priority a im zodpovedajúce 

špecifické ciele. Keďže predmetom práce je hodnotenie akútnej zdravotnej starostlivosti, 

zameriavame sa na špecifický cieľ č. 2.1.2. investičnej priority, ktorá sa zaoberá investíciami 

do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry. Tento špecifický cieľ má názov: ,,Modernizovať 

infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom 

zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.“ Tento cieľ sa zaoberá najmä ukazovateľmi ako sú 

zvýšenie obložnosti akútnych lôžok a skrátenie doby hospitalizácií.  

V Tabuľke 1 uvádzame okrem týchto ukazovateľov aj východiskové hodnoty k roku 

2014, kedy bol spustený program IROP a cieľovú hodnotu ukazovateľov, ktorá by mala byť 

dosiahnutá  v roku 2023. 
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Tabuľka č. 1: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 2.1.2 

Ukazovateľ Jednotka Kategória regiónu 
Východisková hodnota 

(2014) 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

Skrátenie doby 

hospitalizácie 
deň 

Menej rozvinuté 

regióny 
5,5 5,2 

Obložnosť akútnych 

lôžok 
% 

Menej rozvinuté 

regióny 
66 75 

Zdroj: IROP 

Spresňujúci program v oblasti zdravotníctva definuje Implementačná stratégia. 

Špecifikuje konkrétne kroky a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť a tiež určuje nasledovné 

strategické ciele do roku 2030: 

- znížiť počet akútnych lôžok na 2,5 na 1000 obyvateľov (priemer OECD 3,5), 

- dosiahnuť obložnosť lôžok na úroveň 85% (priemer OECD 75%), 

- znížiť počet nemocníc o 50%, 

- znížiť priemernú dĺžku akútnych hospitalizácií na 5 dní. 

V súčasnosti funguje na Slovensku 71 všeobecných zariadení poskytujúcich všeobecnú 

zdravotnú starostlivosť a 40 špecializovaných zaradení poskytujúcich akútnu zdravotnú 

starostlivosť. Spolu je to teda 111 zariadení zdravotnej starostlivosti, ako možno vidieť aj na 

Obrázku 1. 

Obrázok 1: Súčasná sieť nemocníc 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva, 2018 
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Keďže jedným z hlavných strategických cieľov implementačnej stratégie bola redukcia 

nemocníc až o 50%, pomocou rôznych parametrov a podmienok bol zadefinovaný nový 

zoznam nemocníc, ktoré by mali zabezpečiť optimálne poskytovanie ústavnej zdravotnej 

starostlivosti.  

Parametre a podmienky sú napríklad: 

- poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mal v roku 2015 aspoň 5000 hospitalizácií, 

- maximálna časová dostupnosť od regionálne najvzdialenejšej obce po poskytovateľa 

je 60 minút, 

- sociálno-ekonomický charakter spádovej oblasti, a iné. 

Obrázok 2:  Finálna sieť nemocníc – po redukcií  

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva, 2018  

Z implementačnej stratégie vyplýva, že optimálny počet nemocníc na Slovensku by mal 

byť len 44. Tento počet nemocníc zabezpečuje už v súčasnosti až 80% všetkých hospitalizácií 

na Slovensku. Na Obrázku 2 je znázornená sieť nemocníc po ich redukcií na finálny počet 44. 

Zároveň týchto 44 zariadení predstavuje objekt našej analýzy, keďže ide o zariadenia, s ktorými 

sa do budúcnosti počíta ako s kľúčovými zariadeniami pre zabezpečenie akútnej ústavnej 

zdravotnej starostlivosti v SR. 
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2. Cieľ práce, metódy a metodika výskumu 

 

Cieľom práce je zistiť, či je nastavenie IROP v prioritnej osi č. 2, špecifickom cieli č. 

2.1.2 nastavené vhodne, t. j. či korešponduje s potrebami jednotlivých nemocníc redukovanej 

siete.  

Predmetom práce je hodnotenie vybraných ukazovateľov v akútnej zdravotnej 

starostlivosti, podľa definície IROP. Zároveň je predmetom skúmania aj kvalitatívna analýza 

stavu budov. Objektom skúmania je redukovaná nemocničná sieť v Slovenskej republike. 

Za účelom naplnenia cieľa stanovujeme metodiku práce. Hlavnou výskumnou metódou 

použitou v práci je analýza, pomocou ktorej sa zameriavame na: 

- počet lôžok akútnej zdravotnej starostlivosti,  

- obložnosť lôžok akútnej zdravotnej starostlivosti, 

- počet dni hospitalizácie, 

- hodnotenie prístrojového vybavenia nemocníc v kľúčových diagnostických 

prístrojoch PET (positron emission tomography),  

- kvalitatívnu analýzu stavu slovenských nemocníc z prístupných dokumentov. 

Obmedzený rozsah výskumu umožňuje iba načrtnúť súčasnú situáciu, pričom sme si 

vedomí rezerv v takto postavenom výskume. 

Ako zdroj dát pre analýzu využívame IROP, portál Eurostat, dátové zdroje OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) a tiež štúdie z HPI (Health policy 

institute) a INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy). Významným zdrojom dát sú 

tiež vybrané transformačné plány nemocníc. 
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3. Dosiahnuté výsledky 

Kapitola sa zameriava na mapovanie výsledkov, ktoré vyplynuli z analýzy. Logicky ju 

členíme do troch podkapitol. Prvá podkapitola je zameraná na analýzu vývoja kľúčových 

ukazovateľov nemocníc. Druhá podkapitola sa zameriava na stručnú analýzu príčin, ktoré sú 

prekážkou k naplneniu cieľov IROP. Tretia podkapitola hodnotí stav nemocníc po spustení 

IROP vzhľadom na vybrané ukazovatele. 

3.1. Vývoj vybraných ukazovateľov slovenského zdravotníctva 

Slovenská republika sa vyznačuje vysokou rozdrobenosťou zdravotníckych zariadení, 

veľkým počtom všeobecných nemocníc a nadbytočným počtom akútnych lôžok. Práve 

nadbytočný počet akútnych lôžok bol prvý problém, s ktorým sme sa v práci zaoberali. Môžeme 

povedať, že podľa OECD Slovensko patrí medzi krajiny s vyšším podielom akútnych lôžok na 

1000 obyvateľov (4,9 lôžka na 1000 obyvateľov), napríklad Česká republika dosahuje 4,3 lôžka 

na 1000 obyvateľov. 

Ako vidíme na Grafe 1, počet lôžok akútnej zdravotnej starostlivosti sa dlhodobo 

znižuje (úroveň udávaná v roku 1996 je 6,9 akútneho lôžka na 1000 obyvateľov). Zmeny 

v počte lôžok sa diali najmä do roku 2013. Od tej doby je stav nemocničných lôžok stabilný 

a počet akútnych lôžok sa dramaticky nemení.  

Graf 1: Počet lôžok akútnej zdravotnej starostlivosti v SR 1996 – 2016 

Zdroj: OECD (2018) 
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Graf 2 znázorňuje medzinárodné porovnanie počtu nemocničných lôžok na 1000 

obyvateľov v krajinách OECD. Slovensko patrilo v roku 2000 medzi krajiny s najvyšším 

podielom akútnych lôžok na 1000 obyvateľov. Do roku 2014 síce došlo k ich poklesu, avšak 

Slovensko stále vidíme medzi krajinami s vyšším počtom akútnych lôžok. 

Graf 2: Medzinárodné porovnanie počtu nemocničných lôžok na tisíc obyvateľov  

Zdroj: Health in Glance (2016) 

Výsledkom vysokého počtu akútnych lôžok je ich nízka obložnosť vo väčšine 

zdravotníckych zariadení. Ako uvádza OECD, napríklad v roku 2012 existovalo na Slovensku 

19 971 akútnych lôžok s priemernou obložnosťou 62,3 %. V Slovenskej republike sa 

vyťaženosť lôžok dlhodobo drží na úrovni pod 70 %, pričom priemer krajín OECD je už 

dlhodobo nad 75 %.  

Graf 3: Obložnosť lôžok v SR a krajinách OECD 2000 – 2014 

Zdroj: OECD (2016) 
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3.2. Kvalitatívne hodnotenie stavu nemocníc 

Technický stav nemocníc študovali aj analytici HPI (2016), ktorí vo svojej štúdii 

uvádzajú, že priemerný vek nemocničných budov na Slovensku je viac ako 30 rokov. Budovy 

sú v mnohých prípadoch v nevyhovujúcom technickom stave, budované nekoncepčne 

a z hľadiska zastavaných plôch nedosahujú medzinárodné normy. Budovy sú roztrúsené po 

území, t. j. niektoré zariadenia môžu mať až 81 budov. Typická slovenská nemocnica sídli v asi 

30 budovách, ktoré sú staré, technicky zastarané a zväčša aj zle navrhnuté (typický príklad 

slovenskej nemocnice sú malé izby a zbytočne veľké chodby).  

Už v roku 2004 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňovalo na 

kritický stav nemocníc a ich vek 34 rokov. Aj INEKO (2015) upozorňuje na fakt, že už v roku 

2013 bolo zrejmé, že investície do rekonštrukcie nemocníc sú nevhodné a ako vhodnejšia cesta 

sa javí výstavba nových budov. Ako pokračujú vo svojej správe analytici INEKO (2015), až 

tretina nemocníc nie je schopná zarobiť si svojou činnosťou na rekonštrukciu budov. Z dôvodu 

zlej finančnej situácie nemocníc je nízky predpoklad financovania nových investícií 

prostredníctvom úverového zaťaženia. 

Ďalej sa budeme zaoberať PET prístrojmi, ktoré sú v súčasnej dobe kľúčovými pre 

modernú diagnostiku. Ako môžeme vidieť na Grafe 4, v počte vyšetrení (na 100 000 

obyvateľov) dosahuje Slovenská republika lepšie hodnoty ako Poľsko a porovnateľné 

parametre ako Maďarsko, avšak zaostáva za Českou republikou, či Dánskom.  

Graf 4: Počet vyšetrení PET prístrojmi na 100 000 obyvateľov (2016) 

Zdroj: Eurostat 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00



10 

 

3.3. Hodnotenie stavu nemocníc vzhľadom na IROP 

Poslednou súčasťou skúmania je hodnotenie plnenia jednotlivých ukazovateľov IROP 

(obložnosť a priemerný čas hospitalizácie) vybraných nemocníc z redukovanej siete nemocníc.  

Na Grafe 5 znázorňujeme skutočné a požadované stavy obložnosti lôžok v jednotlivých 

nemocniciach v Slovenskej republike. IROP uvádza východiskovú hodnotou obložnosti lôžok 

v roku 2014 na úrovni 66%. Požadovaná hodnota by mala túto hodnotu zvýšiť na 75%.  

S výnimkou Nemocnice Košice – Šaca, Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, 

Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina a Fakultnej nemocnice Trenčín nedosahuje žiadne 

zo 44 zariadení skúmaných požadovanú obložnosť na úrovni aspoň 75 %. 

Graf 5: Obložnosť lôžok jednotlivých zdravotníckych zariadení (skutočný vs. požadovaný 

stav) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z transformačných plánov nemocníc 
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 Na Grafe 6 znázorňujeme skutočné a požadované stavy doby hospitalizácie 

v jednotlivých nemocniciach v Slovenskej republike. Ako IROP uvádza, východiskovou 

hodnotou v roku 2014 bol priemerný počet dní hospitalizácie 5,5 dňa. Požadovaná hodnota by 

mala túto hodnotu skrátiť, a priemerný počet dní hospitalizácie by sa mal blížiť k 5,2 dňa. 

Možno vidieť, že len nemocnice v Trenčíne a v Leviciach spĺňajú požadovaný cieľ. Zatiaľ čo 

nemocnice v Nitre a v Považskej Bystrici nespĺňajú ani požadovaný stav, všetky ostatné 

zariadenia tento stav prevyšujú. Najhoršia situácia je v prípade NsP v Rožňave, kde dĺžka 

hospitalizácie v sledovanom období presahuje 10 dní. 

Graf 6: Priemerná dĺžka hospitalizácií v dňoch (skutočný vs. požadovaný stav) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z transformačných plánov nemocníc 
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4. Záver 

 

Vzhľadom na súčasný stav zdravotníctva v Slovenskej republike, najmä na jeho nízku 

úroveň efektívnosti a výkonnosti je potrebné optimalizovať podmienky v tejto oblasti. Ako sme 

v práci preukázali, jedným z riešením, ako podporiť efektívnosť a výkonnosť nemocníc je 

využitie eurofondov, ktoré môžu byť získané práve pomocou implantačných stratégií a rôznych 

iných programov. 

Cieľom výskumu bolo zistiť, či je nastavenie IROP v prioritnej osi č. 2, špecifickom 

cieli č. 2.1.2 nastavené vhodne, t. j. či korešponduje s potrebami jednotlivých nemocníc 

redukovanej siete. Cieľ práce považujeme za splnený a program IROP za vhodne nastavený. 

Ciele programu sú stanovené adekvátne, a vyhovujúc požiadavkám nemocničnej siete 

v podmienkach Slovenskej republiky. Konkrétne sme v práci preukázali: 

- iba minimum nemocníc plní ciele obložnosti a ciele doby hospitalizácie, preto 

existujú rezervy 

- napriek spusteniu IROP v roku 2014 a preinvestovaniu časti finančných 

prostriedkov existujú značné rezervy v plnení ukazovateľov. 

Veľkú dôležitosť prikladáme najmä redukcií nemocníc. Súčasný stav, kedy existuje 111 

všeobecných nemocníc vyzerá byť naddimenzovaný. Až 44 nemocníc poskytuje 80 % všetkých 

hospitalizácií. Ak však berieme do úvahy aj fakt, že v nemocniciach chýba zdravotnícky 

personál, je na mieste otázka ich redukcie. Ako vyplýva z materiálu HPI, je zrejmé, že 

nemocnice sú v zlom technickom stave a v mnohých prípadoch sú nevyhnutné ďalšie 

infraštruktúrne projekty na ich zlepšenie. Redukciou by sme tak boli schopní 

odstrániť zbytočné duplicity.  

Dôležitou podmienkou investície do budúcej infraštruktúry existujúcich akútnych 

všeobecných nemocníc v rámci optimalizovanej siete by malo byť preukázateľné a 

kvantifikovateľné zvýšenie produktivity zdravotníckeho zariadenia. Napríklad v počte 

prístrojov PET a vyšetrení pomocou týchto prístrojov zaostávame za mnohými krajinami. 

Priestor na investície v tejto oblasti existuje, avšak na mieste je otázka efektívnosti využitia 

súčasných prístrojov.  
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Na základe výsledkov práce odporúčame: 

- pokračovať v nových výzvach z IROP, 

- prostriedky z IROP čerpať nielen na rekonštrukcie ale i na vybavenie nemocníc kvalitným 

technickým vybavením, 

- zlepšiť efektívnosť využívania súčasnej medicínskej technológie, 

- redukovať sieť nemocníc podľa schválenej Implementačnej stratégie, 

- zamerať sa na komplexnosť reformy zdravotníctva (reforma ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti), ktorá „odľahčí“ poskytovateľov akútnej zdravotnej starostlivosti. 

V tomto kontexte považujeme za správne budovanie nových nemocníc a to či už zo 

súkromných zdrojov (Nemocnica Michalovce), ako i zo štátnych prostriedkov (rozhodnutie 

o vybudovaní novej Univerzitnej nemocnice v Martine, či komplexná rekonštrukcia 

Nemocnice F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici). Slovenské zdravotníctvo teda podľa nášho 

názoru nevyhnutne potrebuje hĺbkové zmeny. Tie sú však dnes skôr realitou na papieri ako v 

skutočnosti.  
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