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1. Identifikácia a profil organizácie 

 

        Sv. Lujza bola založená Národným združením Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de 

Paul na Slovensku ako nezisková organizácia a zaregistrovaná na Obvodnom úrade v 

Trenčíne dňa 16. 11. 2009. V zmysle zákona č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciach 

poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti:                                                                              

1. Zdravotnej starostlivosti najmä                                                                                                             

a/ všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo                               

b/ špecializovanú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore paliatívna medicína                                   

c/ komplexnú paliatívnu starostlivosť formou mobilného hospicu osobe s chronickou                            

nevyliečiteľnou a zároveň progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním             

2. Sociálnej služby                                                                                                                                    

3. Tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt  

Základné údaje o neziskovej organizácii: 

Názov organizácie: Sv. Lujza, n.o. 

Sídlo: M. R. Štefánika 1135/29, 972 51 Handlová 

Zastúpená: Ing. Mgr. Augustín Vlček, riaditeľ 

Kontakt: tel.: ++421 46 286 11 04 

Číslo a dátum zápisu: Obvodný úrad Trenčín pod č. OVVS/NO/158-13/2009 dňa 16. 11. 2009 

Zakladateľ neziskovej organizácie: 

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku                

Sídlo: Oravská 10, 949 01 Nitra                                                                                                          

IČO: 34011692 

Hlavná činnosť: 

Všeobecne prospešné služby v oblasti: 1. zdravotnej starostlivosti - všeobecná ambulantná 

starostlivosť, špecializovaná ambulantná starostlivosť a komplexná paliatívna starostlivosť 

formou mobilného hospicu 

          2. sociálnej služby - požičiavanie pomôcok fyzickej 

osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom 

odkázaným na pomôcku 

                                                                      3. Tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie 

duchovných a kultúrnych hodnôt - kurzy, semináre spojené s činnosťou neziskovej 

organizácie, vincentínskej rodiny  



2. Zloženie orgánov neziskovej organizácie 

 

Správna rada 

Mgr. Veronika Weissová - predseda 

Ing. Anna Kováčová - podpredseda 

MUDr. Emília Vlčková - člen 

Alžbeta Nováková - člen 

 

Riaditeľ 

Ing. Mgr. Augustín Vlček 

 

Dozorná rada 

MUDr. Magdaléna Zeleníková - predseda 

Mgr. Miroslav Vaľko - člen 

Ing. Mariana Ďurechová - člen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hospodársky výsledok za rok 2021 

 

 Sv. Lujza, n.o. poskytuje ambulantnú lekársku starostlivosť dospelým, komplexnú 

starostlivosť o onkologických pacientov v rámci mobilného hospicu v domácom prostredí, 

požičovňu zdravotných pomôcok a špecializované sociálne poradenstvo.  

 Ambulancia  všeobecného lekára pre dospelých tvorí najpodstatnejšiu časť výkonov 

celej neziskovej organizácie. Pracuje v nej jeden lekár a jedna sestra na plný úväzok a jeden 

lekár na dohodu. V ambulancii všeobecného lekára v Zariadení pre seniorov v Prievidzi 

pracuje jeden lekár na dohodu o pracovnej činnosti. Počet kapitovaných poistencov na konci 

roka 2021 predstavoval 1 885 pacientov.  

V mobilnom hospici pracoval jeden lekár ako dobrovoľník, jeden lekár na dohodu 

o pracovnej činnosti, dve sestry na plný úväzok,  jedna sociálna pracovníčka na skrátený 

pracovný úväzok a na plný úväzok jedna pracovníčka v požičovni zdravotných pomôcok, 

ktorá sa zároveň stará aj o duchovnú službu pacientov a zamestnancov. Od 1. 7. 2021 bola 

prijatá na plný úväzok jedna pracovníčka na pozíciu sociálny pracovník a koordinátor 

dobrovoľníkov a od 1. 10. 2021 jedna pracovníčka na pozíciu sestra mobilného hospicu. Tým 

sme personálne aj odborne posilnili tím starajúci sa o onkologických pacientov a ich rodiny, 

ale aj   zaznamenali nárast hlavne osobných nákladov. Tím si vyžaduje ešte posilnenie aj 

o duchovnú a psychologickú oblasť. Problémom zostávajú zmluvné vzťahy so zdravotnými 

poisťovňami, ktoré finančne nepokrývajú náklady na poskytované zdravotné služby. Ich 

financovanie je na úrovni 30 % nákladov. Paliatívna starostlivosť je stále na okraji záujmov 

štátu a preto chýba jej dostupnosť  na Slovensku. 

            Tím mobilného hospicu poslúžil v priebehu roka 2021 celkovo 131 pacientom hlavne 

v prievidzskom okrese. Sestry vykonali 1 085 a lekár 203 návštev, teda celkovo 1 288 návštev. 

Najazdili pritom 40 000 km. Celkom zomrelo 73 pacientov v domácom prostredí, 13 

v nemocnici, 8 v hospici, 3 ukončilo starostlivosť a 29 pacientov prešlo do roku 2022. Záujem 

o poskytovanie zdravotnej starostlivosti mobilným hospicom  stále prevyšuje pri súčasných 

legislatívnych podmienkach naše možnosti.  

 Celý rok sme poskytovali ambulantné a terénne špecializované sociálne poradenstvo. 

Od 1. 4. 2021 nám Trenčiansky samosprávny kraj na túto formu služby poskytol dotáciu 

6 486,48 €.  

Napriek pokračujúcej pandémii COVID 19, ktorá zasiahla všetky sféry života, sme 

zabezpečovali nepretržite práce vo všetkých prevádzkach Sv. Lujzy, n.o.  

Služby v Centre paliatívnej starostlivosti, ako aj návštevy pacientov doma s mobilným 

hospicom poskytujeme bezplatne. Zvládli sme to aj vďaka našim sponzorom.  



Sv. Lujza, n.o. zaznamenala za rok 2021 stratu vo výške 10 883 € pri celkovom obrate           

207 418 €. Nárast obratu oproti roku 2020 predstavuje 36 492 €.   

Tržby ambulancie všeobecného lekára dosiahli výšku 104 493 €,  čo predstavuje  

50,33 %  z celkových tržieb neziskovej organizácie. Najväčší podiel na týchto tržbách majú 

výkony pre zdravotné poisťovne s celkovým objemom 101 458 € a výkony pre podniky a 

poisťovacie spoločnosti v objeme 1 862 €. Ostatné tržby dosiahli  1 173 €.  

Tržby mobilného hospicu vo výške 92 653 €  predstavujú výkony s cenou ADOS pre 

zdravotné poisťovne vo výške 26 171 €, príspevok zo zaplatenej dane od fyzických 

a právnických osôb v objeme 23 910 €, finančné dary od právnických osôb v objeme 11 961 € 

(Nadácia EPH 4 400 €, Brose Prievidza 3 000 €, Grant TSK - PaKR 2200 €, PHARMA FACTORY 

1 001 €, Limpid, s.r.o. 310 €, Agentúra Matlovičová  300 €, Aspironix 250 €, Agentom Alfa 

200 €, Nutricia 200 €. LIMPID SLOVAKIA 100 €), finančné dary od fyzických osôb 8 965 € 

a tržby z ELSYS manipulačná technika, s.r.o. za charitatívnu reklamu vo výške 3 000 €.  

Dotácia z MZ SR na odmeny pre zdravotníkov v prvej línii dosiahla 3 786 €. 

Tržby za prenájom zdravotníckych pomôcok dosiahli 13 031 €, čo je viac oproti roku 

2020 o 2 697 €. 

Z týchto prostriedkov bola zakúpená elektrická polohovateľná posteľ s matracom,  

päť kusov kyslíkových koncentrátorov, dva invalidné vozíky, lineárna sonda k USG prístroju, 

grassebyho pumpa a dva infúzne stojany v celkovej hodnote 7 005 €.  

Osobné náklady dosiahli 170 147 €, zdravotnícky materiál a ochranné prostriedky 

predstavovali 2 761 €, náklady na pohonné hmoty 2 933 €.  

 Zo služieb najvyššie náklady boli vynaložené na školenia 7 147 €, nájomné a služby vo 

výške 3 908 €, opravy a údržbu vo výške 1 765 €, telefón vo  výške  2 012 €, licenčné  

poplatky  za  softwér   1 050 € a poštovné 207 €. Odpisy dlhodobého hmotného majetku k 

31. 12. 2021 boli vo výške 9 851 €.  

 Pohľadávky voči odberateľom do lehoty splatnosti k 31. 12. 2020 dosiahli objem         

27 302 € a záväzky voči odberateľom 968 €. Po lehote splatnosti neboli žiadne pohľadávky 

a ani záväzky. 

 V organizácii boli k 31. 12. 2021 zamestnaní na trvalý pracovný pomer 9 pracovníci, 
5 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti a 20 dobrovoľníkov na dohodu o vykonaní 
dobrovoľníckej práce pre organizáciu.  
 

 

 



Prehľad o výnosoch a nákladoch Sv. Lujzy, n. o. za rok 2021 (v €) 

  

          2019    2020   2021 

Výnosy celkom               167 691            170 926            207 418 

z toho: tržby z predaja služieb             122 770            133 155            152 310 

              úroky                0                        0            0 

              prijaté dary                 44 921              37 771              55 108 

 

Náklady celkom               141 557            165 899             218 301 

z toho: spotreba materiálu                19 833               16 706               18 394 

              služby         10 052                9 058               17 470 

              osobné náklady              103 806              128 757           170 147 

              dane a poplatky                          899                    1 710               1 662 

  ostatné prevádzkové náklady              597                      356                  777 

  odpisy                      6 370                 9 312                9 851 

  tvorba fondov                                        0              0                       0 

Hospodársky výsledok                  26 134                 5 027            -10 883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancia aktív a pasív Sv. Lujzy, n. o. k 31. 12. 2021 (v €) 

 

Aktíva           31. 12. 2019         31. 12. 2020         31. 12. 2021 

Dlhodobý hmotný majetok                            24 047                  23 939                  14 088 

Krátkodobé pohľadávky                            20 212                  26 736                  27 302 

Finančné účty                                          18 510                   21 228                  26 519 

Časové rozlíšenie                                           1 361                     1 541                     1 631 

Súčet aktív                                          64 130                   73 443                  69 540 

Pasíva                                  31. 12. 2019        31. 12. 2020        31. 12. 2021 

Vlastné zdroje krytia                              49 135                  53 162                  42 279 

Cudzie zdroje krytia                              14 995                  20 281                  27 261 

Súčet pasív                               64 130                  73 443                  69 540 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Mgr. Augustín Vlček 

                      riaditeľ n. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


