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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie: Poliklinika Karlova Ves

Sídlo organizácie: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

IČO: 17 336 236

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Štatutárny zástupca: Ing. Galina Lopatová – riaditeľka, počas celého roka 

Kontakt: tel.: +421 2 602 64 344

e-mail: riaditelka@poliklinikakv.sk

Poliklinika Karlova Ves (ďalej len „Poliklinika”) má právne postavenie príspevkovej organizácie 

Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“), ktorým bola zriadená zriaďovacou listinou OZD-

02/2003, zo dňa 01.01.2003 v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 

orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky na BSK, v znení rozhodnutia č. 101625/2005-

ZDR/2 o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 9.9.2005 a v znení rozhodnutia č. 05461/2015/ZDR/2 o zmene 

zriaďovacej listiny zo dňa 25.11.2015. 

Poliklinika je zdravotnícka organizácia s právnou subjektivitou a je zaradená do siete zdravotníckych 

zariadení BSK. Svoju činnosť vykonáva v rozsahu zriaďovacej listiny na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti.

Predmetom činnosti Polikliniky je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulanciách v odboroch 

vnútorné lekárstvo, kardiológia, detská psychiatria, všeobecné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia, v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, 

balneológia a liečebná rehabilitácia, v stacionári v odbore detská psychiatria a v stacionári v odbore 

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných 

zložiek v odbore rádiológia.

Poliklinika hospodári samostatne so zvereným majetkom BSK a s majetkom prenechaným do užívania 

organizácie a svoje prostriedky získava a zabezpečuje príjmami zo zdravotných poisťovní, za poskytnutú 

zdravotnú starostlivosť a zmluvnými vzťahmi s právnickými a fyzickými osobami za prenájom  

priestorov.

V zmysle zákona o majetku vyšších územných celkov má postavenie „správcu“ majetku vyššieho 

územného celku. S budovou, ktorá je majetkom BSK, Poliklinika hospodári ako správca majetku 

vyššieho územného celku, v súlade s § 6 zákona o majetku vyšších územných celkov a Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja z roku 2012.

Poliklinika prenajíma priestory pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných záujemcov na 

základe vyhlásených obchodných verejných súťaží. Zoznam prenajatých (ako aj vlastných) ambulancií sa 

nachádza na stránke www.poliklinikakv.sk. 
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Tieto ambulancie sú prenajaté súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú vo vzťahu 

k Poliklinike ako nájomcovia, okrem kardiologickej a internej ambulancie, rádiodiagnostického 

pracoviska, detského rehabilitačného a pedopsychiatrického stacionára, pedopsychiatrickej ambulancie a

ambulancie FBLR patriacich priamo Poliklinike ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Poliklinika vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú a právnu zodpovednosť 

vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Úlohou Polikliniky je:

a) poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť v súlade so svojím odborným zameraním a na 

úrovni dostupných a aplikovateľných poznatkov lekárskych vied,

b) poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť osobám v stave, pri ktorom je bezprostredne 

ohrozený jej život, alebo zdravie a osoba je odkázaná na poskytnutie pomoci,

c) organizovať a prevádzkovať detské stacionáre prislúchajúce Poliklinike,

d) dbať na personálne zabezpečenie a na materiálno-technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov,

e) riadiť, organizovať a kontrolovať výkon svojich činností,

f) skvalitňovať technickú základňu v závislosti na možnostiach zriaďovateľa a svojich vlastných,

g) zabezpečovať kvalifikované riadenie a vykonávanie všetkých svojich činnosti,

h) ochraňovať, spravovať / udržiavať a zhodnocovať zverený majetok BSK a majetok prenechaný do 

užívania organizácie.

Štatutárnym orgánom Polikliniky je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v jej mene vo všetkých veciach. 

Riaditeľa vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo BSK. Do riadneho vymenovania riaditeľa Polikliniky 

predseda BSK dočasne poverí osobu funkciou štatutárneho orgánu Polikliniky.

Poliklinika vykonáva činnosti a má právo hospodárenia so zvereným majetkom v zmysle zákona č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, a ďalších právnych predpisov , 

vrátane Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja z roku 2012.
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2. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Budovy Polikliniky navštevujú obyvatelia Karlovej Vsi, spádovej oblasti okresu Bratislava 4, čo 

predstavuje približne 100 000 obyvateľov. Spádová oblasť okresu Bratislava 4 pozostáva zo 6 mestských 

častí, a to: Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica. Vzhľadom 

na slobodnú voľbu lekára zamestnanci polikliniky ako aj nájomcovia poskytujú zdravotnú starostlivosť aj 

obyvateľom iných mestských častí, ako aj obyvateľom mimo Bratislavy či cudzincom zdržiavajúcom sa 

na území Slovenskej republiky.

V budove Polikliniky je poskytovaná primárna aj sekundárna zdravotná starostlivosť.

Primárnu zdravotnú starostlivosť poskytujú samostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe 

licencie udelenej Bratislavským samosprávnym krajom. Poskytujú ju viacerí praktickí lekári pre 

dospelých, 4 praktickí lekári pre deti a dorast, 2 gynekológovia, viacerí stomatológovia a príslušní strední 

zdravotnícki pracovníci.

Sekundárna zdravotná starostlivosť je starostlivosť presahujúca rámec primárnej zdravotnej starostlivosti. 

V budove Polikliniky ju poskytujú odborní lekári – špecialisti. Poskytujú ju v týchto ambulanciách:

ambulancia čeľustnej ortopédie, dermatovenerológie, diabetológie, endokrinológie, FBLR, 

gastroenterológie, geriatrie, chirurgie, interného lekárstva, kardiológie, klinickej logopédie, neurológie, 

oftalmológie, ORL, ortopédie, osteológie, psychiatrie, klinickej a dopravnej psychológie, reumatológie, 

stomatochirurgie, urológie, klinickej imunológie a alergológie
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Zoznam prenajatých ambulancií a zdravotníckych prevádzok

na Poliklinike Karlova Ves

Praktický lekár pre deti a dorast
MUDr. Miklánková Stanislava 

MUDr. Rohaľová Marta 
MUDr. Uhrínová Marta 

AM Medicus s.r.o. - MUDr. Bukovská Viola

Kardiológ pre deti a dorast
Centrum mladé srdce s.r.o. - MUDr. Ivanová Marcela

Praktický lekár pre dospelých
MEDICUS PARTNERS, s.r.o. - MUDr. Tarinová Dagmar

VIR-MED, s.r.o. - MUDr. Fandelová Eva
SOMED s.r.o. - MUDr. Ostrovská Soňa

STAMED, s.r.o. - MUDr. Zimanová Jana
MED-ADULT, s.r.o. - MUDr. Vaverková Iveta
Oftasan, spol. s r.o. - MUDr. Mechura Ladislav
Oftasan, spol. s r.o. - MUDr. Martišková Dana

Kožné ambulancie
DERMAVITA, s.r.o. - MUDr. Kolátorová Gabriela

DERMA junior, s.r.o. - MUDr. Blaško Michaela, PhD. a ďalší

Gastroenterologická ambulancia
Neštátna gastroenterologická ambulancia spol. s r.o. - MUDr. Šišuláková Miriam

Očné ambulancie
DaMed, s.r.o. - MUDr. Bírová Darina

D.A.D. med. s.r.o. - MUDr. Keblúšková Dana

Endokrinologická ambulancia
MEDIMAD, s.r.o. - MUDr. Malacká Darina

ORL (ušné, nosné krčné)
SULIS s.r.o. - MUDr. Hlavačková Edita, MUDr. Šramková Iveta

Neurologická ambulancia
MIRAM, s.r.o. - MUDr. Mladonická Miroslava

Chirurgické ambulancie
MUDr. Dekyská Jana 

CHIRNOVA, s.r.o. - MUDr. Novák Pavol
IDECH s.r.o. - MUDr. Bánsky Roman, PhD.
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EUROMED, s.r.o. - MUDr. Babala a MUDr. Kerdíková

Gynekologické ambulancie
Medisyl, s.r.o. – MUDr. Kajaba Jozef, MPH, PhD.
VEGAFEM s.r.o. - MUDr. Gáboriková Veronika

Urologická ambulancia
BB MEDICAL s.r.o. - MUDr. Brutenič Juraj

Geriatrická a interná ambulancia
PANAKEIA, s.r.o. - MUDr. Schichorová Jaroslava

Klinická imunilógia a alergológia
MUDr. Babalová Tatiana

Reumatológia, osteológia
MUDr. Škublová Andrea 

Fidelitas, s.r.o. - MUDr. Wendl Juraj, CSc.
LION - MED s.r.o. - MUDr. Javorčíková Ľubomíra, MUDr. Richterová Jaroslava

FBLR
EUROREHAB s.r.o. – MUDr. Šajterová Zuzana, PhD.

Psychiatrické ambulancie
PROVITA BRATISLAVA s.r.o. - MUDr. Provazník Vít

MUDr. Dimová Natália

Čeľustná ortopédia
Orthoalex s. r. o. – MUDr. Alexandrová Gabriela, Alexandrová Miriam

MUDr. Ditteová Mária 
MUDr. Kášová Katarína 

Ortholinda s. r. o. – MUDr. Lindauerová Ľubica
MUDr. Soňa Majerníková

Stomatologické ambulancie
Nomi zubná ambulancia, s.r.o. - MDDr. Nemčok

MUDr. Pristašová Adriana
HOLDENT s.r.o. - MUDr. Holanová Hana a MUDr. Hirjak Martin

BALDENT, s.r.o. - MUDr. Balážová Anna

KADent, s. r. o. - MUDr. Havlátová Katarína
U - Dent s. r. o

Dentinika s. r. o. - MUDr. Mgr. Vlčková Soňa
STOMA PRO, s.r.o. - MUDr. Čepčeková Angelika

vkDent s.r.o. - MUDr. Kasajová Vladimíra
MUDr. Stanislavová Daniela 

MUDr. Petrík Stanislav 

Stomatochirurgická ambulancia
MUDr. Stanislavová Daniela
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Ortopedické ambulancie
MUDr. Macháčová Jela 

MM AMBULANCIA, s.r.o. - MUDr. Marinič Milan

Klinická logopédia
Excellent Com, s.r.o. - Mgr. Mokoš Martin

PeaDr. Papcová Júlia 

Očná optika
FOKUS očná optika a.s.

DE ROSSI - LUNETTE, s.r.o. - Angelika Jelšová
Angela Jelšová

Zubná technika
Mužíková Beáta

Vaculčíková Anna
Klanduchová Mária
Mrázová Magdaléna

Matlák František
Borsuk Miloš

Klinická biochémia
Medirex, a.s.

Diabetologická a interná ambulancia
BEMI Export Group spol. s r.o. - MUDr. Žák Roman, PhD.

Klinický a dopravný psychológ
Mgr. Sýkorová Viera

Zubné, krčné  RTG
SCHNEIDER RTG-BA, spol. s r.o.

Zoznam prenajatých ambulancií s podrobnejšími informáciami o ordinačných hodinách sa nachádza na 

stránke www.poliklinikakv.sk.

Organizácia Poliklinika Karlova Ves poskytuje zdravotnú  starostlivosť: 

- v kardiologickej a internej ambulancii, vedúci lekár MUDr. K. Žiška, CSc.,

- na Rádiodiagnostickom pracovisku, vedúca lekárka MUDr. E. Göncölová, 

- v ambulancii FBLR a dennom rehabilitačnom stacionári pre deti na Donnerovej 1,vedúca lekárka 

MUDr. M. Martinková a

- v pedopsychiatrickej ambulancii a dennom pedopsychiatrickom stacionári na Donnerovej 1, 

vedúca lekárka MUDr. Ľ. Braunová a MUDr. N. Dimová.

Ambulancia FBLR  pre deti a dorast, denný rehabilitačný stacionár pre deti
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Ambulancia FBLR  pre deti a dorast poskytuje rehabilitačnú liečbu deťom a dospievajúcim od 

narodenia do dovŕšenia veku 19 rokov z celej Bratislavy, ako aj mimo Bratislavy.

Poskytuje rehabilitačnú starostlivosť pacientom dochádzajúcim z domu pri všetkých diagnózach, pri 

ktorých je indikovaná rehabilitačná liečba. Rehabilitačná liečba ambulantnou formou je poskytovaná 

pacientom dochádzajúcim z domu v čase stanovenom objednaním sa u prideleného fyzioterapeuta.

Z metód rehabilitačnej liečby poskytuje rôzne druhy liečebnej telesnej výchovy vrátane metódy reflexnej 

lokomócie podľa prof. Vojtu, prvkov Bobathovej techniky, dojčenskej gymnastiky a ďalšie techniky. 

Z metód fyzikálnej terapie poskytuje rôzne druhy elektroliečby, magnetoterapiu, laseroterapiu, liečbu 

biolampou, teploliečbu, liečbu chladom, masáže. V liečbe využívame aj prvky ergoterapie - u malých detí 

formou hry.

Denný rehabilitačný stacionár pre deti poskytuje rehabilitačnú liečbu deťom vo veku od 2,5 roka do 7 

rokov z celej Bratislavy, ako aj mimo Bratislavy, a to formou denného pobytu.

Do denného stacionára sa prijímajú deti po predchádzajúcom vyšetrení lekárom v ambulancii zariadenia 

na denný pobyt, počas ktorého je im poskytovaná odborná lekárska starostlivosť, rehabilitačná liečba 

poskytovaná fyzioterapeutmi a ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná zdravotnými sestrami vrátane 

výchovno-vzdelávacej činnosti. Každý pacient je pred začiatkom rehabilitačnej liečby vyšetrený 

rehabilitačným lekárom v ambulancii zariadenia, ktorý určí formu poskytovania rehabilitačnej liečby a 

naordinuje druh terapie, frekvenciu a počet procedúr a termín kontrolného vyšetrenia.

Na pracovisku sa poskytuje rehabilitačná starostlivosť detským pacientom pri všetkých 

diagnózach, pri ktorých je indikovaná rehabilitačná liečba, a to najmä pri:

 poruchách svalového napätia a psycho motorického vývinu u bábätiek

 detskej mozgovej obrne a iných neurologických ochoreniach

 poruchách držania hlavy u bábätiek

 vrodených vývinových chybách končatín, hrudníka, chrbtice

 chybnom držaní tela

 skoliózach

 kyfózach

 plochonoží

 bolestivých stavoch chrbtice a končatín

 reumatických ochoreniach

 pri poúrazových a pooperačných stavoch

 ochoreniach dýchacieho systému

 iných ochoreniach vyžadujúcich rehabilitačnú liečbu
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Pedopsychiatrická ambulancia pre deti a dorast, denný pedopsychiatrický stacionár

Pedopsychiatrická ambulancia poskytuje ambulantnú pedopsychiatrickú starostlivosť pacientom do 

18 rokov veku. Najčastejšie diagnózy sú emočné poruchy, hyperaktívny syndróm, poruchy správania, 

somatoformné poruchy, obsesívno-kompulzívne poruchy, tikové poruchy, depresívne stavy, 

samovražedné úmysly a stavy po samovražedných pokusoch, počínajúce psychotické ochorenia, poruchy 

príjmu jedla, poruchy vývinu, deti s pervazívovývinovou poruchou - autistické, deti s mentálnym 

postihom a s problémami, ktoré súvisia so skupinou primárnej starostlivosti (predrozvodová situácia v 

rodine, konfliktné milieupatické prostredie atď.).

Denný pedopsychiatrický stacionár poskytuje progresívny spôsob liečby deťom vo veku od 2 do 7 

rokov. Dĺžka pobytu je približne 3 mesiace. Do stacionára sa prijímajú deti s oneskoreným vývojom, s 

nezvládnutým odlúčením od matky, nadmerne úzkostlivé, s psychotraumatizujúcim zážitkom 

(umiestnenie do detského domova, po neúspešnej adopcii) a inými neurotickými poruchami. V oblasti 

diagnostiky, rediagnostiky, liečby a poradenstva má denný stacionár celoslovenskú pôsobnosť. Takéto 

deti sú prijaté na krátkodobé diagnostické pobyty 2-5-dňové.

Rádiodiagnostické pracovisko (RDG)

Poliklinika ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti začala prevádzkovať RDG pracovisko v roku 2016. 

Rádiodiagnostické pracovisko pozostáva z Mamografie (MMG), Sonografie (USG) a Skiagrafie (RTG). 

Mamografické pracovisko pozostáva zo samostatnej rádiodiagnostickej vyšetrovne s rtg zariadením GE 

Performa Model MGF-110. Mamografické vyšetrenie vykonáva zaškolená rádiologická asistentka. 

RTG (skiagrafické) pracovisko. 

V novembri 2016 začala Poliklinika prevádzkovať nový digitálny skiagrafický prístroj AGFA DX-D 

600 so stropným závesom a dvoma zabudovanými detektormi spolu so systémom PACS a 

mamografickou diagnostickou stanicou (príprava na ďalšie modernizáciu), ktorý skvalitnil a zrýchlil 

diagnostiku. 

Vysokokvalitné snímky sú získavané pri minimálnej radiačnej záťaži.

Snímky sú spracované a uchovávané v elektronickej forme, čím je zabezpečená bezpečnosť pacienta, 

personálu a zároveň chránené životné prostredie.

Digitálne RTG pracovisko znižuje nielen dávku RTG žiarenia na pacienta pri vyšetrení, ale prakticky 

odstraňuje nutnosť opakovať snímky pri zlej expozícii, čím šetrí čas pacienta a personálu.

PACS systém umožňuje elektronickú archiváciu snímok pacienta v pôvodnej podobe prakticky po 

neobmedzenú dobu pri využití všetkých výhod elektronického archívu ako je vyhľadanie, štatistiky a pod. 

pri minimálnych priestorových nárokoch a bez časovej degradácie snímok.

Snímky z archívu sú v elektronickej podobe prístupné nielen rádiológom, ale aj ďalším klinickým 

a ambulantným lekárom pomocou zabezpečeného prístupu pre registrovaných oprávnených užívateľov.
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Bez-filmová digitálna snímkovacia technológia nielenže šetrí životné prostredie odstránením chemického 

procesu vyvolávania snímok, ale v neposlednej rade urýchľuje výsledky vyšetrenia a šetrí čas personálu. 

Pracovníci nemusia tráviť podstatnú časť pracovnej doby v tmavých komorách a môžu sa lepšie venovať 

príprave pacienta na samotné snímkovanie.

Nespornou výhodou je spracovanie viacerých typov tkanív v rámci jedného snímku pri zachovaní jasnej 

rozoznateľnosti typu tkaniva čo umožňuje lekárom napríklad prezerať nálezy na kostiach a svaloch 

súčasne – systém MUSICA2.

Lekárom umožňujú nástroje PACS-u kvalitnejší proces popisu snímok pomocou digitálnych nástrojov 

spracovania snímok ako sú: kontrast, jas, negatív/pozitív, zväčšenie, zmenšenie, posun oblasti záujmu, 

pridanie vysvetľujúcich popisov, meranie vzdialeností a uhlov jednotlivých detailov snímku, trojrozmerné 

rekonštrukcie snímok atď. Takéto postupy boli prakticky pri filmovej technológii nemožné.

Výhody nového RTG v bodoch:

 výrazne menšia radiačná záťaž na pacienta

 znížené riziko opakovaného vyšetrenia

 šetrenie nákladov vynakladaných na filmový materiál

 vylúčenie práce s chemikáliami a ich následnej ekologickej likvidácie

 náhľad snímku z vyšetrenia je k dispozícii do 2 sekúnd
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 kvalita zobrazenia je neporovnateľne vyššia ako pri klasickom filme

 umožňuje vidieť súčasne kosti aj mäkké tkanivo na jednom snímku

 umožňuje postprocesing - zmeny v škále šedi, zväčšovanie, rôzne merania

 Na archiváciu snímok nie je potrebná ďalšia miestnosť ako je to pri klasických filmoch

 prenos RTG dokumentácie prostredníctvom počítačovej siete, prípadne na CD nosiči

Sonografické pracovisko:

Je vybavené USG prístrojom ALOKA ProSound F37 s 2 sondami a tlačiarňou. Na pracovisku sa realizujú 

USG vyšetrenia prsníkov, brucha, malej panvy, mäkkých častí a krku.
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3. NÁJOM PRIESTOROV

V zmysle zákona o majetku vyšších územných celkov má Poliklinika postavenie „správcu“ majetku 

vyššieho územného celku. S budovou, ktorá je majetkom BSK, Poliklinika hospodári ako správca 

majetku vyššieho územného celku v súlade s § 6 zákona o majetku vyšších územných celkov a v súlade 

so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja z roku 2012.

Poliklinika prenajíma nebytové priestory pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ostatných 

záujemcov na základe vyhlásených obchodných verejných súťaží. Zoznam uzatvorených nájomných 

zmlúv je zverejnený na stránke Polikliniky http://poliklinikakv.sk/sk/register/zmluvy. 

Výber nájomcu na prenájom nebytových priestorov prebieha cez Obchodné verejné súťaže. Tieto sú 

zverejňované na stránke polikliniky ako aj zriaďovateľa- vlastníka budovy.

Nebytové priestory Polikliniky sú prioritne poskytované na prenájom poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti a na prevádzkovanie zdravotníckych prevádzok. V súčasnosti sa v budove Polikliniky 

nachádza 74 ambulancií a zdravotníckych prevádzok, kde pracuje viac ako 60 lekárov. Taktiež sú tu 

poskytované aj služby laboratórnej diagnostiky.V budove polikliniky sa nachádza  33 nezdravotníckych 

prevádzok, a to obchodné prevádzky, kancelárie, služby, sklady, archívy a pod.  V susedstve Polikliniky 

sa nachádza aj lekáreň. Jedná sa o samostatný právny subjekt, ktorý nie je nájomcom polikliniky.

Týmto poskytuje Poliklinika komplexné služby pre občanov žijúcich v spádovej oblasti a vzhľadom na 

slobodnú voľbu lekára aj celej Bratislavy, resp. Slovenska (napr. kvôli internátom v Mlynskej doline)

Zoznam nájomných zmlúv k 31.12.2017

Názov firmy Účel prenájmu

Dátum 
uzatvorenia 

zmluvy

Neštátna gastroenterologická ambulancia spol. s r.o. Gastroenterológ 1.6.2005

Ing. Martin Blažek - KAKTUS BIKE Sklad 1.12.2006

FOKUS očná optika a.s. očná optika 1.1.2007

Poštová banka, a.s. parkovacie moduly 1.5.2007

Szmek - R., s.r.o. predaj a výroba zmrzliny, cukrárenských a 
pekárenských výrobkov a skladových priestorov

1.8.2007

DE ROSSI - LUNETTE, s.r.o. očná optika 1.3.2009

Ozajová Eva predaj textilu a iné 1.3.2009

Mužíková Beáta zubný technik 1.3.2009

Vaculčíková Anna zubný technik 1.3.2009

MUDr. Miklánková Stanislava PL pre deti a dorast 1.3.2009

MUDr. Škublová Andrea Reumatológ 1.4.2009

MUDr. Rohaľová Marta PL pre deti a dorast 1.3.2009

MUDr. Uhrínová Marta PL pre deti a dorast 1.3.2009

Fidelitas, s.r.o. reumatológ, osteológ 1.3.2009

MEDICUS PARTNERS, s.r.o. PL pre dospelých 1.4.2009

MUDr. Macháčová Jela Ortopéd 1.4.2009

Orthoalex s. r. o. Čelustný ortopéd a stomatológ 1.4.2009
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DaMed, s.r.o. Oftalmológ 1.4.2009

AM Medicus s.r.o. PL pre deti a dorast 1.4.2009

VIR-MED, s.r.o. PL pre dospelých 1.4.2009

D.A.D. med. s.r.o. Oftalmológ 1.4.2009

DERMAVITA, s.r.o. Dermatovenerológ 1.4.2009

Ortholinda s. r. o. stomatológ a čeľustný ortopéd 1.4.2009

MEDIMAD, s.r.o. Endokrinológ 1.4.2009

MIRAM, s.r.o. Neurológ 1.4.2009

SOMED s.r.o. PL pre dospelých 1.4.2009

STAMED, s.r.o. PL pre dospelých 1.4.2009

MED-ADULT, s.r.o. PL pre dospelých 1.4.2009

PROVITA BRATISLAVA s.r.o. Psychiater 1.4.2009

MM AMBULANCIA, s.r.o. Ortopéd 1.4.2009

PANAKEIA, s.r.o. internista a geriatrický lekár 1.5.2009

Grich Richard Masér 1.5.2009

PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. Bufet 1.7.2009

Rozvadský Roman výroby a predaja  - FORNETTI 1.7.2009

Ing. Koleničová Milada predaj módných doplnkov 1.10.2009

MEDIMPRAX, spol. s r.o. predaj - zdrav. prístroje a zdrav. materiál 1.9.2009
INTERDENT SK, s.r.o. predaj stomatologického a iného 

zdravotníckeho materiálu
1.9.2009

Koller Michal Masér 1.11.2009

NEOPROT spol. s r.o. Protetika 1.11.2009

Varjú Karol Sklad 1.11.2009

Korbelič Ľudovít Sklad 1.11.2009

Ing. Karabová Jana Kancelária 1.11.2009

MUDr. Ditteová Mária čelustný ortopéd 1.12.2009

MUDr. Kášová Katarína čelustný ortopéd a stomatológ 1.12.2009

Ortholinda s. r. o. čelustný ortopéd a stomatológ 1.12.2009

Varga Szilárd Masér 1.2.2010

MUDr. Petrík Stanislav Stomatológ 1.3.2010

Medirex, a.s. klinická biochémia 1.3.2010

Medisyl, s.r.o. Gynekológ 1.3.2010

DERMA junior, s.r.o. Dermatovenerológ 1.3.2010

Excellent Com, s.r.o. klinický logopéd 1.3.2010

Jelšová Angela očná optika 1.3.2010

Ozajová Eva Stánok 1.3.2010

Havelková Judita zubný technik 1.3.2010

Klanduchová Mária zubný technik 1.3.2010

PaeDr. Papcová Júlia klinický logopéd 1.3.2010

SULIS s.r.o. ORL 1.3.2010

LION - MED s.r.o. angiológ, internista, reumatológ 1.3.2010

BEMI Export Group spol. s r.o. internista a diabetológ 1.3.2010

VEGAFEM s.r.o. Gynekológ 1.4.2010

Mgr. Sýkorová Viera klinický psychológ 1.5.2010

Matlák František zubný technik 1.6.2010

VERY GOODIES SK,s.r.o. (AS Selecta) Automat 1.7.2010

Centrum mladé srdce s.r.o. pediatrický kardiológ a dorast. lekár 1.10.2010

BB MEDICAL s.r.o. Urológ 1.9.2010

SCHNEIDER RTG-BA, spol. s r.o. zubné RTG 1.9.2010

vkDent s.r.o. Stomatológ 1.11.2010
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MUDr. Dimová Natália psychiater pre deti a dorast (psychosomat. 
amb. pre dospelých)

15.11.2010

Zaujec Dušan Pneuservis 25.1.2011

MUDr. Stanislavová Daniela stomatológ a dentoalveolárny chirurg 1.5.2011
Gemainerová Dragomíra Pedikúra 1.5.2011

MUDr. Dekyská Jana Chirurg 1.6.2011

STOMA PRO, s.r.o. Stomatológ 1.7.2011

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Automat 1.7.2011

Laboklin s. r. o. testovania, merania, analýzy a kontroly 1.10.2011
Borsuk Miloš zubný technik 1.10.2011

ORTOPROplus, spol. s r.o. Protetika 1.1.2012

LION - MED s.r.o. angiológ, internista, reumatológ 1.9.2012

Dentinika s. r. o. Stomatológ 1.1.2013

Sargsian Rudolf Stánok 1.4.2013

EDUINFO Digital, s.r.o. umiestnenie TV obrazoviek 2.7.2013

EUROREHAB s.r.o. FBLR 1.11.2013

Szmek - R., s.r.o. výroba a predaj cukrárenských výrobkov 1.11.2013

Ing. Blažek Martin Sklad 5.2.2014

MUDr. Pristašová Adriana Stomatológ 1.4.2014

Ústav kriminalistiky a kriminológie, s. r. o. Kancelária 1.4.2014

Neštátna gastroenterologická ambulancia spol. s r.o. Archív 23.6.2014

Fresh way, s.r.o. Espresso 1.10.2014

HOLDENT s.r.o. Stomatológ 1.12.2014

Misia zdravia s.r.o. Kancelária 23.12.2014

BALDENT, s.r.o. Stomatológ 16.4.2015

KADent, s. r. o. Stomatológ 16.4.2015

U - Dent s. r. o. Stomatológ 9.6.2015

MEDIMAD, s.r.o. a BB MEDICAL s.r.o. Archív 23.9.2015

Laboklin s. r. o. Kancelária 1.2.2016

Oftasan, spol. s r.o. všeobecný lekár 1.1.2016

CHIRNOVA, s.r.o. Chirurg 1.1.2016

CHIRNOVA, s.r.o. prezliekáreň, archív, sklad 1.1.2016

Fidelitas, s.r.o. reumatológ, osteológ, FBLR, kancelária 1.4.2016

VITALITA, s.r.o. Archív 16.6.2016

MUDr. Majerníková Soňa čeľustný ortopéd 16.6.2016

Stamed, Med-Adult a Somed Archív 21.9.2016

Fidelitas, s.r.o. reumatológ, osteológ, FBLR, kancelária 1.9.2016
PLUS BA STRAVEX, spol. s.r.o. výdajňa jedál, kuchyňa, jedáleň, kancelária 21.9.2016
Nomi zubná ambulancia, s.r.o. Stomatológ 21.9.2016

Medirex, a.s. Sklad 22.11.2016

Nomi zubná ambulancia, s.r.o. a U-dent, s.r.o. Prezliekáreň 14.9.2016

L.e.L. Office, s.r.o. Archív 16.11.2016

IDECH s.r.o. Chirurg 21.11.2016

MUDr. Tatiana Babalová Imunológia a alergológia 14.4.2017

mediaville s. r. o. predaj tlače 26.6.2017

DERMA junior, s.r.o. Dermatovenerológia 30.6.2017

Angela De Rossi - Lens - Optik očná optika 30.6.2017

Magdaléna Mrazová zubná technika 30.6.2017

EUROMED, s.r.o. detská chirurgia 31.7.2017

Bc. Mária Šulovská Poradenstvo 31.7.2017

Dentinika s.r.o. Stomatológia 3.8.2017

MUDr. Juraj Wendl, CSc. Reumatológia 12.12.2017
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4. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A INVESTIČNÉ AKCIE

Poliklinika Karlova Ves sa riadi platným zákonom o verejnom obstarávaní a Smernicou č.76/2013 

o verejnom obstarávaní  v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja a jej dodatkov.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR podľa §117 odsek 2 

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých a podľa podľa §111 

odsek 2 Zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zverejňuje Poliklinika na svojom profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné 

obstarávanie.

Investičné akcie

Historický phľad

Stavba Poliklinika Karlova Ves bola odovzdaná do používania kolaudačným rozhodnutím zo dňa 

04.04.1980. V roku 2011 realizovala spoločnosť VAENSA, s.r.o., Bratislava odstránenie havárie časti 

terasy polikliniky – hlavného schodiska a časti terasy medzi pavilónom dospelých a detským pavilónom, 

v cene viac ako 200 tis. EUR.

Do roku 2015 boli do opráv a údržby budov investované iba nevyhnutné finančné prostriedky. 

Zabezpečovali sa zákonom predpísané revízie a odstraňovanie zistených závad, potrebná údržba a oprava, 

napriek tomu sa stav budovy a terasy vekom postupne zhoršoval. V priebehu viacerých rokov boli 

postupne, podľa finančných možností, vymieňané pôvodné okenné výplne v ambulanciách za nové, 

plastové.

V posledných rokoch sa odstraňovali najmä havarijné stavy zatekania plochých striech do ambulancií 

nájomcov a čakární, čiastočné opravy havarijných stavov terasy pre peších, opravy zatekania do 

ambulancií cez popraskané obvodové murivo, výmena vstupných dverí, odstraňovanie havarijných závad 

vo výmenníkovej stanici tepla, upchatých kanalizácií, starých rozvodov a pod. Stav budovy, 

výmenníkovej stanice tepla, terasy pre peších bol však dlhodobo neudržateľný a preto Poliklinika 

požiadala Bratislavský samosprávny kraj o pomoc pri riešení komplexnej obnovy a modernizácie stavby 

Poliklinika Karlova Ves. Postupne boli pripravované projektové dokumentácie a následne realizované 

verejné súťaže.

Väčšie stavebné úpravy 

Začiatkom roku 2016 bola ukončená realizácia podlimitnej zákazky na stavebné práce Stavebné úpravy 

polikliniky. Autorom projektu bola spoločnosť ANDREA KLIMKO architecture s. r. o., Bratislava. Cena 

projektu a súvisiacich služieb bola 23,5 tis EUR. Predmetom zákazky bolo zateplenie obvodového plášťa, 

strechy, výmena otvorových konštrukcií a odstránenie stavebných a statických závad existujúceho 

objektu zdravotníckeho zariadenia Polikliniky - detského pavilónu a pavilónu dospelých. Objekt po 

obnove spĺňa požiadavky platnej teplotechnickej normy, čím sa zvýšil komfort pacientov, nájomcov 

a návštevníkov a dosiahla sa výrazná úspora energií na vykurovanie.

Zmluva o dielo zo dňa 13.7.2015 je zverejnená na stránke Polikliniky. Zákazka bola financovaná z 

kapitálového transferu Bratislavského samosprávneho kraja vo výške viac ako 1 mil. EUR. Realizovala ju 

spoločnosť RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica.
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Projektové práce – rekonštrukcia interiérov Polikliniky Karlova Ves

Predmetom zákazky sú projektové práce a ďalšie súvisiace činnosti týkajúce sa stavby „Poliklinika 

Karlova Ves – rekonštrukcia interiérov“, pozostávajúce z vypracovania a dodania skutkového zamerania 

stavby, vypracovania a dodania zámeru architektonicko-stavebného a dispozičného riešenia stavby 

(štúdia), vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely ohlásenia stavby, príp. stavebného 

povolenia pokiaľ sa bude vyžadovať, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie 

stavby, dokumentácie stavebného zámeru, výkon autorského dozoru po dobu realizácie stavby a 

technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby. Výsledkom súťaže je Zmluva o dielo zo dňa

7.11.2016, zverejnená na stránke Polikliniky.

Zákazka pokračovala aj v priebehu roka  2017. K 31.12.2017 nie je ukončená. Zákazka je financovaná z 

kapitálového transferu Bratislavského samosprávneho kraja, vysúťažená suma vo výške 237.000,00 EUR, 

zákazku realizuje spoločnosť EXPO LINE s r.o., Bratislava.

Rekonštrukcia terasy - Poliklinika Karlova Ves

Poliklinika Karlova Ves realizovala v roku 2013, 2014 najnevyhnutnejšie sanácie najkritickejší častí 

terasy pre peších, stĺpov, podhľadov a stropov terasy, opravu schodiska a výmenu časti atiky (v r. 2014, 

v cene 35 400,20 EUR). Pri týchto prácach sa zistilo, že stav určitých úsekov terasy je mimoriadne 

kritický, a preto bolo nevyhnutné pristúpiť ku komplexnému riešeniu , a to formou komplexnej opravy 

terasy. 

Bola vyhlásená podlimitná zákazka na stavebné práce Rekonštrukcia terasy Poliklinika Karlova Ves. 

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré predstavujú komplexnú rekonštrukciu terasy, sanáciu 

nosných konštrukcií, výmenu povlakovej krytiny v zmysle existujúcej projektovej dokumentácie. 

Výsledkom súťaže bola Zmluva o dielo zo dňa 7.11.2016, zverejnená na stránke Polikliniky. Z dôvodu 

nastávajúceho zimného obdobia, nepriaznivého pre realizáciu stavebných prác, sa začiatok stavebných 

prác presunul na jar roku 2017. Zákazka je financovaná z kapitálového transferu Bratislavského 

samosprávneho kraja, vysúťažená suma vo výške 1.169.760,91 EUR. Zákazku realizovala spoločnosť 

TEXO PARTNER a.s., Bratislava. Ku zmluve boli následne uzatvorené 3 dodatky.

Modernizácia vykurovania – Poliklinika Karlova Ves

Pôvodná odovzdávacia stanica tepla (OST), ktorá bola odovzdaná do užívania v r. 1980 (s 2 výmenníkmi 

2x 0,9 MW a 2 zásobníkmi na TÚV s kapacitou viac 12 000 l), bola v stave morálneho a technického 

opotrebovania. Jej riešenie nezodpovedalo súčasnému spôsobu užívania objektu a samozrejme ani 

nezohľadňovalo realizované zateplenie. Preto bola nevyhnutná jej úplná modernizácia - výmena, o čom 

svedčia revízne správy, kde revízny technik konštatoval v zápise, že tlakové nádoby sú po dobe 

životnosti, sú morálne a fyzicky opotrebované a ich výmena je nutná. V roku 2015 vypracoval Ing. 

Ľubomír Bojnák - ZHP projekt modernizácie vykurovania polikliniky. Cena projektu bola 19 950,00

EUR
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Následne bola vyhlásená podlimitná zákazka na stavebné práce. Predmetom zákazky bola modernizácia 

odovzdávacej stanice tepla (OST) vybudovanej v roku 1974 v zmysle existujúcej projektovej 

dokumentácie: dodanie a napojenie novej OST s výkonom 1 600 kW (vykurovanie) a 100 kW (príprava 

TÚV), oprava časti rozvodov, vyregulovanie rozvodov ÚK vrátane osadenia termohlavíc na všetky 

radiátory v budove polikliniky. Zákazka bola financovaná z kapitálového transferu Bratislavského 

samosprávneho kraja vo výške 351 543,85 EUR. Zákazku realizovala spoločnosť VEMAPOS, s.r.o., 

Bratislava.

Stavebné práce - budova na Donnerovej ul. č 1

V budove na Donnerovej ulici č.1, Bratislava, prevádzkuje Poliklinika ambulanciu FBLR pre deti a 

dorast, denný detský rehabilitačný stacionár, pedopsychiatrickú ambulanciu a denný pedopsychiatrický 

stacionár. V predminulom roku boli vymenené drevené okná na celom objekte. V roku 2016 boli 

vykonané ďalšie stavebné práce a opravy a to: oprava a zateplenie strechy vrátane nových svetlíkov, 

výmena vchodových dverí 10 ks, výmena vodovodných batérií vrátane opravy prívodu studenej vody do 

kuchynky, žalúzie na plastové okná v časti budovy kde sú deti a ambulancie, oprava zatekajúcej terasy ( 

strechy ) nad spálňou detí. Stavebné práce vo výške 83.584,46 EUR financoval Bratislavský samosprávny 

kraj. Vzhľadom na opakované havárie na rozvodch médií v objekte bude potrebné v dohľadnej dobe 

realizovať modernizáciu rozvodov a násldne budovu zatepliť.

Investície do zdravotníckeho vybavenia

Digitálny skiagrafický prístroj

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je vybavenie RDG pracoviska Polikliniky 

Karlova Ves digitálnym skiagrafickým prístrojom so stropným závesom a dvoma zabudovanými 

detektormi spolu so systémom PACS a mamografickou diagnostickou stanicou. Výsledkom súťaže je 

kúpna zmluva na dodávku digitálneho skiagrafu AGFA DX-D 600 vrátane systému PACSu (tiež od 

spoločnosti AGFA) a mamografickej diagnostickej stanice zo dňa 4.8.2016, zverejnená na stránke 

Polikliniky. Zákazka bola financovaná z kapitálového transferu Bratislavského samosprávneho kraja vo 

výške 212.160,00 EUR. Zákazku realizovala spoločnosť PULImedical, spol. s r.o. , Ivanka pri Dunaji.

Digitálny mamograf

Bola vyhlásená podlimitná zákazka na dodanie tovaru na dodávku digitálneho mamografu.  Predmetom 

zákazky je vybavenie RDG pracoviska Polikliniky Karlova Ves moderným digitálnym mamografickým 

prístrojom s akvizičnou stanicou a pripojenie zariadenia do existujúceho systému PACS. Súťaž 

pokračovala  v roku 2017. Verejné obstarávanie bolo komplikované z titulu námietok, ktoré sa 

preverovali na Úrade pre verejné obstarávanie. Očakávané ukončenie a dodávka je v roku 2018.  
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5. PERSONALISTIKA

Organizačná štruktúra

Základným vnútorným organizačným predpisom Polikliniky je Organizačný poriadok Polikliniky, ktorý 

v súlade so všeobecne záväznými predpismi určuje vnútorné organizačné členenie Polikliniky, názvy 

organizačných útvarov, náplň ich činnosti a postavenie. Stanovuje základné funkcie, úlohy, 

zodpovednosť, práva a povinnosti organizačných útvarov a ich vedúcich zamestnancov, ako aj vzťahy 

medzi nimi.

Organizačné zmeny v roku 7

 V uvedenom roku neboli realizované žiadne organizačné zmeny. Dňom 1.1.2016 sa na základe Protokolu 

o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov uskutočnila delimitácia zamestnancov RDG 

pracoviska s miestom výkonu práce na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava. Pôvodným 

zamestnávateľom bola Ružinovská poliklinika, a.s., Bratislava.  Delimitovaní boli zamestnanci 

v celkovom počte: 6, z toho:   l lekár, 3 RDG asistenti, 2 THP.

Stav zamestnancov

Koncový stav zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2017 v členení podľa kategórií: 

-    lekári                                             3 

-    zdravotné sestry                             5

-    RDG asistenti                                  4

-    fyzioterapeuti                                  2

Zdravotnícki zamestnanci spolu: 14 

     -    administratívne funkcie                  7

  -    robotnícke povolania                    10

  Zamestnanci úhrnom:                    31

                 

Koncový stav zamestnancov v prepočítaných osobách k 31.12.2017 bol  29,32.

K 31.12.2017 bolo celkove 6 osôb v mimo evidenčnom stave, z toho :

        -   2 zamestnankyne na rodičovskej dovolenke,

        -   4 dohody o pracovnej činnosti,

        

Priemerný evidenčný stav zamestnancov za rok 2017 :

        -     vo fyzických osobách                    31

        -     v prepočítaných osobách               29
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Sústavné a priebežné vzdelávanie zamestnancov

            Vzhľadom na danú legislatívu a potreby praxe, resp. za účelom prehlbovania vedomostí 

a získavania pracovných zručností zamestnancov, sa títo individuálne zúčastňujú príslušných školení 

a kurzov, najmä zdravotnícki zamestnanci.
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6. HOSPODÁRENIE POLIKLINIKY KARLOVA VES

Prehľad nákladov a výnosov podľa jednotlivých účtov, stav k 31.12.2017, stav k 31.12.2016 a

vyčíslenie výsledku hospodárenia:

účet Pomenovanie účtu stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2016

501 Spotreba materiálu 13 293,13 19 606,09

502 Spotreba energie 146 920,61 148 208,21

511 Opravy a udržiavanie 9 557,24 30 450,15

513 Náklady na reprezentáciu 393,95 350,51

518 Ostatné služby 59 670,39 64 148,07

521 Mzdové náklady 364 977,97 362 004,74

524 Zákonné sociálne poistenie 120 135,65 117 313,09

527 Zákonné sociálne náklady 17 333,73 13 604,58

532 Daň z nehnuteľnosti 26 555,47 20 193,44

538 Ostatné dane a poplatky 6 790,27 4 721,86

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 33,60 0,75

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 60,00 0,00

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 8 411,52 12 144,04

549 Manká a škody 0,00 0,00

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 74 812,61 71 465,79

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 0,00 0,00

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 0,00 6 880,00

568 Ostatné f inančné náklady 33,05 35,90

569 Manká a škody na f inančnom majetku 139,00 0,00

602 Tržby z predaja služieb 274 451,08 250 600,65

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 1 060,00 500,00

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 557 453,83 532 118,53

691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC a v organ. zriadených VÚC 0,00 15 609,17

692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC a v organ. zriadených VÚC 63 809,90 40 552,57

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 130,00 305,31

591 Splatná daň z príjnmov 135,65 323,64

- Výsledok hospodárenia po zdanení 47 650,97 -31 764,63



POLIKLINIKA KARLOVA VES, LÍŠČIE ÚDOLIE 57, 842 31 BRATISLAVA
VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

23

Celková výška majetku PKV k 31.12.2017:

Názov majetku PS k 1.1.2016 prírastky za rok 2017 fin.prostr. úbytky za rok 2017 KS k 31.12.2017

Budova Karlova Ves-moderniz.vykurovania 372 293,86 BSK

Budova Karlova Ves -rekonš.terasy 1 238 267,95 BSK

Budova Karlova Ves -rekonš.terasy 7 200,00 vlastné

Budova DS Donnerova 165 456,64 BSK 0,00 165 456,64

Budovy a stavby 2 858 031,80 1 617 761,81 0,00 4 475 793,61

Samostatné hnut.veci a súbory hn.vecí 380 531,27 0,00 0,00 380 531,27

Dopravné prostriedky 20 144,29 0,00 0,00 20 144,29

vyvolávací automat AGFA 1 249,20 0,00 0,00

klimatizačné zariadenie Samsung 1ks 1 107,72 0,00 0,00

klimat.zariadenia samsung 3ks 3 186,84 0,00 0,00

EKG Seiva 1 320,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý majetok 6 863,76 0,00 0,00 6 863,76

Projek.dokum.-Rekonštr.interiérov 18 049,96 vlastné 18 049,96 0,00

autorský dozor vlastné 0,00

Projek.dokum.-rekonštr.terasy 23 700,00 vlastné 23 700,00 0,00

Náklad.súv.s PD rekonštr.terasy 424,96 BSK 424,96 0,00

Modern.vykurovania 800,00 vlastné 800,00 0,00

Proj.práce-rekonštr.inter.PKV 9 720,00 BSK 9 720,00

Proj.práce-rekonštr.inter.PKV 28 200,00 BSK 28 200,00

Proj.práce-rekonštr.inter.PKV 43 320,00 BSK 43 320,00

Proj.práce-rekonštr.inter.PKV 127 920,00 BSK 127 920,00

Proj.práce-rekonštr.inter.PKV-autor.dozor 100,00 vlastné 100,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 52 694,92 199 540,00 42 974,92 209 260,00

spolu 3 318 266,04 1 817 301,81 42 974,92 5 092 592,93

2 692 575,16 4 310 336,970,00
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Kalkulácia základu dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017:

Klient: Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie, Bratislava

Číslo účtu Text Suma v EUR

6xx Výnosy 47 732,68

5xx Náklady bez účtov 59x 0,00

47 732,68

x

501xx Pohonné hmoty - nedaňový náklad 31,12

513xx Náklady na reprezentáciu a reklamné predmety - nedaňové (okrem vína) 393,95

549xx Manká a škody (iné ako živelné pohromy) presahujúce prijaté náhrady 139,00

Tvorba rezerv - nedaňová (rezervy na nevyfaktúrované dodávky, na zostavenie ÚZ a DP a pod.) 3 600,00

518xx Náklady na poradenské a právne služby - nezaplatené v r. 2017 1 920,00

Výdavky vynaložené na príjmy nezahrňané do ZD 313 423,42

5xx Ostatné pripočítateľné položky - inde neuvedené 66 895,51

Pripočítateľné položky k základu dane celkom 386 403,00

551 Rozdiel daňových a účtovných odpisov (ak ÚO<DO) 78 430,27

Rozpustenie alebo zrušenie nedaň. rezerv z predchádzajúceho obdobia 3 600,00

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (§ 12/7) 130,00

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 346 259,78

Odpočítateľné položky celkom 428 420,05

Základ dane na riadku 301 DP 5 715,63

r.302 Odpisy/operatívny prenájom osob. Áut so VC>48 000 eur presaujúce limitovaný odpis/nájomné 0,00

r.303 Členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v PO nad 5% ZD (max. 30 000 € ročne) 0,00

r.304 Alkoholické nápoje - víno ako reklamný predmet (do 17 eur/ks), ak >5% zo základu dane

r.305 Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona - praktické vyučovanie žiakovi

Základ dane na riadku 310 DP 5 715,63

r.320 Časť základu dane alebo straty - pripadajúca na komplementárov k.s. alebo spoločníkov v.o.s.

r.330 Úhrn vyňatých príjmov (ZD) podliehajúcich zdaňeniu v zahraničí

Základ dane na riadku 400 DP 5 715,63

r.410 Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane 5 326,53

r.501 Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30c zákona 

Základ dane po odpočítaní daňovej straty a výdavkov na výskum a vývoj 389,10

Daňová sadzba 21%

81,71

r.610 Úľava na dani

r.710 Zápočet dane zaplatenej v zahraničí

81,71

r.900 Daňová licencia na úhradu (minimálna daň) 0,00

r.920 Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich období 0,00

81,71

r.1010 Preddavky zaplatené za zdaňovacie obdobie (§ 42)

r.1020 Zápočet preddavkov na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie (§ 44)

r.1030 Suma dane vybranej zrážkou považovanej za preddavok na daň (§ 43 ods. 6 a 7)

81,71

r.1110 Základ pre výpočet preddavkov 81,71

ziadne Preddavok na nasledujúce  obdobie - 1/4 alebo 1/12 zo základu pre výpočet 0,00

Pripočítateľné položky k základu dane:

Daň

Daň k úhrade (+)/Preplatok (-)

VH pred zdanením - riadok 100

Účtovné obdobie
1.1.2017 - 31.12.2017

Daň po úľavách a po zápočte 800 DP

Daň alebo daňová licencia 1050 DP

Informácie o hospodárení Polikliniky sú zverejnené v Registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk. 
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7. ZÁVER

Predložená výročná správa Polikliniky Karlova Ves za rok 2017 poskytuje súhrnné údaje o činnosti 

Polikliniky a prehľad o aktuálnom stave Polikliniky za rok 2017.




