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Fakultná nemocnica 
s poliklinikou Žilina



 Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline patrí od roku 1913 medzi najvýznam-
nejšie inštitúcie v  krajskom meste Žilina. Pôvodne fungovala ako oftalmologická 
nemocnica a postupným vznikom ďalších pavilónov rozšírila svoju činnosť až na ak-
tuálnych 29 oddelení. V súčasnosti je štvrtou najväčšou fakultnou nemocnicou  
na Slovensku a z hľadiska obratu sa dostáva na šiestu až siedmu priečku najväčších 
slovenských nemocníc. Svojou strategickou polohou, obsluhou hornatého a ťažko 
dostupného územia severného konca republiky a prirodzeným dopravným uzlom 
križujúcim Žilinu predstavuje exponované zdravotnícke zariadenie, čo sa odráža 
na počte ošetrených pacientov a  počte operačných výkonov, ktoré medziročne 
neustále stúpajú. So spádovou oblasťou štvrť milióna obyvateľov a viac ako 
1800 zamestnancami je žilinská nemocnica zároveň najväčšou nemocnicou 
v Žilinskom kraji. 
 V roku 2018 zaznamenala FNsP Žilina historické čísla v zdravotníckej i ekono-
mickej oblasti. Po rokoch sa podarilo nemocnici takzvane zdvihnúť zo zeme a vďa-
ka nastaveným racionalizačným opatreniam dokázala znížiť svoju stratu a zároveň 
dosiahla najlepšie medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku spomedzi 
všetkých nemocníc svojho typu na Slovensku. Napriek tomu naďalej rástol počet 
ošetrených pacientov a počet výkonov. Žilinská nemocnica zrealizovala v roku 2018 
viac ako 24-tisíc operačných výkonov a počet hospitalizovaných pacientov 
takmer dosiahol hranicu 28-tisíc.
 Pacienti nájdu v Žiline unikátne oddelenia a starostlivosť na úrovni špičkovej 
medicíny. Či už je to pediatrická ortopédia, v  rámci ktorej lieči nemocnica ako 
jediná na Slovensku komplikované deformity detských chrbtíc alebo dospelé sko-
liózy. Oddelenie neurochirurgie patrí medzi top tri najvýkonnejšie slovenské pra-
coviská v tejto oblasti a kontinuálne zaškoľuje i lekárov zo zahraničia. K slovenskej 
špičke patrí tiež oddelenie urológie ako centrum pre komplexnú liečbu urolitiázy či 
oftalmológia, ktorej renomé, kvalita a odbornosť umožňuje pacientom absolvovať 
tu aj tie najnáročnejšie mikrochirurgické operácie. Jediné pracovisko na Slovensku 
realizujúce HIPEC pomocou unikátneho certifikovaného prístroja funguje taktiež vo 
FNsP Žilina na jej oddelení chirurgie. Vyzdvihnúť možno i ďalšie významné oddele-
nia, či už onkológiu, neurológiu, úrazovú chirurgiu a ostatné, ktoré dosahujú značné 
úspechy, poskytujú kvalitnú liečbu a starostlivosť na vysokej a jedinečnej úrovni.
 Žilinská nemocnica prechádza v posledných rokoch dôležitými zmenami s cie-
ľom neustále znižovať modernizačný dlh, ktorý pred sebou tlačí z minulosti. Denne 
realizuje bežné opravy, ale tiež komplexné rekonštrukcie, modernizácie a pripravuje 
projekty pre jej ďalší rozvoj. Vďaka vlastným technickým zamestnancom môže ne-
mocnica rýchlejšie, efektívnejšie a hospodárnejšie vykonávať i základné stavebné 
práce. Od roku 2017 vlastnými kapacitami dokázala vymaľovať 21.500 metrov 
štvorcových stien, položiť 1.400 metrov štvorcových dlažieb a obkladov a vy-
meniť 5.500 metrov štvorcových povrchov PVC. 
 Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline napriek náročnej ekonomickej situácii 
neustále hľadá nové možnosti, zdroje a opatrenia, aby dokázala pokračovať v na-
stolenom trende modernizácie a vrátení jej dobrého mena, ktoré jej i dnes právom 
patrí.
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OBNOVA ODDELENÍ

Pediatrická ortopédia
Kompletné maľovanie oddelenia vrátane izieb, chodieb, vyšetrovne, sociálnych zariadení, operačných sál. 
Presťahovanie ambulancie pediatrickej ortopédie z nevyhovujúcich priestorov v suteréne bez bezbariérového 
prístupu do novozrekonštruovaných ambulancií s čakárňou na 1. poschodí.

PRED

PRED

POPO PO

Pediatrická ortopédia oddelenie PO

Pediatrická ortopédia oddelenie PRED

Pediatrická ortopédia izba PO



OBNOVA ODDELENÍ

Liečebňa dlhodobo chorých
Modernizácia oddelenia vrátane izieb, chodieb, vyšetrovní, vybudovanie nadštandardných izieb so samostat-
nými zrekonštruovanými sociálnymi zariadeniami. Obnova balkónov, výmena starých lôžok za nové elektricky 
polohovateľné postele. Oddelenie LDCH je v súčasnosti jedno z najmodernejších svojho typu na Slovensku.

PRED

PO

PRED

PO

LDCH budova PRED a PO LDCH balkón PRED a PO



OBNOVA ODDELENÍ

LDCH chodba PRED a PO

PRED
PRED

PRED
PO

LDCH izba PRED

Liečebňa dlhodobo chorých



OBNOVA ODDELENÍ

LDCH izba PO

PO PO

PO PO

LDCH izba nadštandard a sociálne zariadenie PO

Liečebňa dlhodobo chorých



OBNOVA ODDELENÍ

Gynekológia a pôrodníctvo
Rozsiahla obnova oddelenia vrátane izieb, chodieb, vyšetrovne, sociálnych zariadení a pôrodnice. Vybudovanie 
nových sociálnych zariadení, zavedenie moderného komunikačného systému, výrazné zvýšenie kvality a kom-
fortu gynekologických pacientok a mamičiek.

Gynekológia pôrodnica PRED

Gynekológia pôrodnica PO

PRED

PRED
PO

PO



OBNOVA ODDELENÍ

PO PO

PO

PRED

Gynekológia, izba PRED a PO Gynekológia, sociálne zariadenie PO

Gynekológia, vyšetrovňa PO

Gynekológia a pôrodníctvo



OBNOVA ODDELENÍ

Neonatológia
Kompletná výmena starých opotrebovaných postieľok za moderné boxy umožňujúcich bezproblémový presun 
bábätiek, zabezpečujúcich ergonomické pohodlie novorodencov a jednoduchý prístup pre dezinfekciu a mani-
puláciu. Rekonštrukcia detskej izby pri pôrodnici.

PO

PRED

PRED

Neonatológia, postieľky PRED

Neonatológia, postieľky PRED a PO



OBNOVA ODDELENÍ
Neonatológia

PO PO

PRED

Neonatológia, detská izba PRED a PONeonatológia, postieľky PO



OBNOVA ODDELENÍ

Pediatria
Rekonštrukcia priestorov starého detského RDG a ich transformácia na nové ambulancie Ambulantnej pohoto-
vostnej služby pre deti a dorast a novú príjmovú ambulanciu oddelenia pediatrie. Obnova čakárne a sociálnych 
zariadení.

PRED

Pediatria, ambulancia PRED

Pediatria, čakáreň PRED

PRED

PRED

Pediatria, čakáreň PO

PO



OBNOVA ODDELENÍ

PO PO

PRED
PRED

Pediatria, ambulancia PRED a PO Pediatria, záchody PO

Pediatria
Pediatria PRED



OBNOVA ODDELENÍ

Klinická a radiačná onkológia
Postupná rekonštrukcia oddelenia vrátanie maľovania izieb, chodieb, obnovy sociálnych zariadení. Modernizá-
cia hlavného vstupu do ambulantnej časti, zútulnenie vstupného priestoru, obnova čakární, inštalácia televízií, 
výmena kresiel pre podávanie chemoterapie, výmena okien átria, vybudovanie novej ožarovne pre moderný 
röntgenový žiarič.

PO
PRED

Onkológia, átrium PRED Onkológia, átrium PO



OBNOVA ODDELENÍ
Klinická a radiačná onkológia

PO PO

PRED
PRED

Onkológia, izba PRED a PO

Onkológia, žiarič PRED a PO



OBNOVA ODDELENÍ
Klinická a radiačná onkológia

PO PO

PRED
PRED

Onkológia, podávanie chemoterapie PRED a PO Onkológia, prízemie PRED a PO



OBNOVA ODDELENÍ
Klinická a radiačná onkológia

PO POPO

PRED
PRED

PRED

Onkológia, vchod PRED a PO Onkológia, kúpeľňa PRED a PO



OBNOVA ODDELENÍ

Urológia
Kompletná rekonštrukcia operačnej sály pre nový prístroj 
na rozbíjanie močových kameňov – litotriptor.

PRED

PRED

Urológia, operačná sála PRED

PO

Onkológia, átrium PO



OBNOVA ODDELENÍ

Ortopédia
Presťahovanie príjmovej ambulancie do novozrekonštruovaných priestorov.

PRED

Ortopédia, ambulancia PRED

PO

Ortopédia, ambulancia PO



OBNOVA ODDELENÍ

PO

Ortopédia, ambulancia PO

Ortopédia

PRED

Ortopédia, ambulancia PRED



OBNOVA ODDELENÍ

Úrazová chirurgia
Rekonštrukcia operačnej sály vrátane nových obkladov, podlahy, maľovania, nábytku, vybavenia. 
Zároveň výmena starého operačného stola na ďalšej operačnej sále oddelenia.

PO PO

Úrazová chirurgia, operačná sála PO Úrazová chirurgia, operačný stôl PO



OBNOVA ODDELENÍ

Fyziatria, balneológia a rehabilitácie 
Rekonštrukcia príjmového okienka v ambulantnej časti oddelenia pre objednávanie a komunikáciu s pacientmi. 
Kompletná modernizácia detskej telocvične pre cvičenie s najmenšími pacientmi. Veľká časť rekonštrukcií bola 
zrealizovaná za pomoci sponzorov a vlastnými silami i prostriedkami zamestnancov oddelenia.

PO

FBLR, miestnosť na cvičenie PRED FBLR, miestnosť na cvičenie PO

PRED



OBNOVA ODDELENÍ

PRED

PO

FBLR, vodoliečba POFBLR, vodoliečba PO

Fyziatria, balneológia a rehabilitácie



OBNOVA ODDELENÍ
Fyziatria, balneológia a rehabilitácie

PO PO

PRED

FBLR, telocvičňa PRED a PO FBLR, okienko PO



OBNOVA ODDELENÍ

Rádiodiagnostika
Postupná modernizácia celého pracoviska vrátane obnovy prístrojového vybavenia. Rekonštrukcia ambulancií, 
čakárne, príjmového okienka, sociálnych zariadení. Inštalácia nového digitálneho röntgenu 
a moderného CT prístroja.

PRED

RDG, röntgen PRED RDG, röntgen PO

PO



OBNOVA ODDELENÍ

PRED

RDG, okienko PRED RDG, okienko PO

PO

Rádiodiagnostika



OBNOVA ODDELENÍ

Gastroenterológia
Kompletná rekonštrukcia priestorov pre ambulancie a zákrokovú sálu v rámci výkonov oddelenia. 
Nové prístrojové vybavenie pre gastrovyšetrenie v úplnej anestézii.

Gastro, chodba PO Gastro, zákroková miestnosť PO

Gastro, ambulancia PO

PO

PO

PO



OBNOVA ZÁZEMIA BUDOV

Prízemie polikliniky
Rekonštrukcia prvého kontaktného miesta pre pacientov polikliniky nemocnice. Vybavenie novej recepcie, 
obnovenie sociálnych zariadení, inštalácia kontaktných označení, zavedenie WiFi pripojenia 
v rámci celej nemocnice.

Poliklinika, recepcia PRED Poliklinika, recepcia PO

PO

PO

PRED



OBNOVA ZÁZEMIA BUDOV

Poliklinika, záchody PRED Poliklinika, záchody PO

PO

PO

PRED

Prízemie polikliniky



OBNOVA ZÁZEMIA BUDOV

Šatne pre zamestnancov
Postupná obnova šatní a sociálnych zariadení pre zdravotníkov jednotlivých oddelení.

Šatne pre zamestnancov PO Šatne pre zamestnancov PO

PO PO



OBNOVA ZÁZEMIA BUDOV

Strechy
Oprava a rekonštrukcia výrazných problémov vonkajšieho stavu budov, ktorý spôsobuje zatekanie 
a komplikácie vo vnútorných priestorov oddelení. Obnova striech 
nad pavilónom práčovne, vrátnice, onkológie.

Strecha práčovňa PRED

Strecha LDCH PRED

PRED
PO

Strecha LDCH PO



OBNOVA ZÁZEMIA BUDOV

Strecha onkológia PO

PO

Strechy

Strecha onkológiaPRED

PRED

PRED



OBNOVA ZÁZEMIA BUDOV

Výťahy
Modernizácia 14 starých výťahov zo 60.-tych a 70.-tych rokov. Stavebné práce zahŕňajú okrem dodávky a mon-
táže spolu s elektroinštaláciou nových výťahov a výťahových strojov i demontáž a likvidáciu pôvodných. Mo-
derné kabíny sú vybavené LED osvetlením a dverami s automatickým otváraním, čo uľahčuje nástup a výstup 
návštevníkom s obmedzeným pohybom. Každá stanica zároveň umožňuje sledovať momentálnu polohu a smer 
pohybu výťahu. Súčasťou sú tiež symboly pre slabozrakých a nevidiacich.

Výťahy PRED

PRED

Výťahy PO

PO



OBNOVA ZÁZEMIA BUDOV

PO

Výťahy PO

Výťahy

Výťahy PRED

PRED



OBNOVA ZÁZEMIA BUDOV

Kuchyňa
Postupná obnova priestorov kuchyne, v ktorej nemocnica pripravuje stravu pre pacientov i zamestnancov. 
Dochádza k nákupu nového prístrojového vybavenia a rovnako maľovaniu a odstráneniu údržbových problémov.

Kuchyňa, PRED

PRED
PO

Kuchyňa PO



OBNOVA ZÁZEMIA BUDOV

Kuchyňa PO

PO

Kuchyňa, PRED

PRED



OBNOVA ODDELENÍ


