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RIADITEĽ

Úsek riaditeľa                                                                 Úsek LPS pre chirurgické disciplíny Úsek ekonomický Úsek technicko-prevádzkový

Kliniky: Kliniky:
Ekonomický odbor

- Dermatovenerologická klinika
Technický odbor

- Gynekologicko-pôrodnická klinika - I. interná klinika

- Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
- Interná klinika-gastroenterologická

- Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny
- Klinika hematológie a transfuziológie

- Klinika detskej chirurgie
- Klinika detí a dorastu

- Klinika hrudníkovej chirurgie
Oddelenie fakturácie

- Klinika infektológie a cestovnej medicíny

- Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
- Klinika pneumológie a ftizeológie

Referát dopravy

- Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
- Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

- Neurochirurgická klinika - Klinika nukleárnej medicíny
Klientske centrum

- Očná klinika - Klinika telovýchovného lekárstva

Posluchárne
- Ortopedická klinika

- Neonatologická klinika

- Urologická klinika - Neurologická klinika

- Psychiatrická klinika

Oddelenia
- Rádiologická klinika

- Oddelenie cievnej chirurgie Referát kódovania
- Oddelenie plastickej chirurgie Oddelenia

- Spoločné operačné sály - Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

- Oddelenie chronickej bolesti

- Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

- Oddelenie urgentného príjmu
Oddelenie MTZ

- Onkologické centrum

- Transplantačné centrum

- Kardiologické oddelenie

Ústavy

- Ústav klinickej biochémie

- Ústav patologickej anatómie

- Ústav súdneho lekárstva a mecínskych expertíz

Referát ekonomiky

Útvar krízového riadenia a 
hospodárskej mobilizácie

Úsek LPS pre internistické disciplíny            
    a svalzy

Úsek ošetrovateľskej 
starostlivosti               

Úsek rozvoja a strategických         
investícií

Referát investičnej 
výstavby

Odbor pre styk so 
zdravotnými 
poisťovňami

Oddelenie sociálnej 
starostlivosti

Odbor ľudských 
zdrojov

Odbor 
informačných 

technológií
Odbor verejného 

obstarávania
Oddelenie 

manažérstva 
kvality

Oddelenie 
marketingovej 
komunikácie

- Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej 
chirurgie Prevádzkový 

odbor
Oddelenie        

rozvoja 
Odbor 

strategických 
investícií

Odbor výstavby 
novej nemocnice

Oddelenie 
práva a 

kontroly

Oddelenie evidencie 
a pacientov a 

výkonov

Oddelenie nutričných 
terapeutov

Oddelenie 
financovania

Oddelenie 
hospodárskych 

činností I
Oddelenie 
energetiky

Oddelenie 
procesov

Oddelenie analýz a 
plánovania 

strategických 
investícií

Oddelenie 
personálne a 

starostlivosti o 
zamestnancov

Oddelenie 
informačných 

technológií
Oddelenie 

elektronického 
verejného 

obstarávania

Referát 
systému 

manažérstva 
kvality

Referát Public 
Relations Oddelenie centrálnej 

sterilizácie
Referát 

ochrany práce 
a PO

Oddelenie finančnej 
a materiálovej 

učtárne

Oddelenie 
hospodárskych 

činností II

Oddelenie 
medicínskych 

technológií

Oddelenie 
implementácia 
strategických 

investícií

Oddelenie 
informačných 

systémov
Referát pre 
metrológiu

Referát 
propagácie a 

reklamy

Referát štatistiky a 
analýzy

Oddelenie 
spracovania 

miezd

Oddelenie 
obstarávania 
zdravotníckej 

techniky a 
investícií

Referát rozpočtu        
a cien

Oddelenie 
prevádzkovej 

údržby

Referát 
technických 

činností

Oddelenie analýzy 
medicínskych činností

Referát fakturácie 
nezdravotníckych 

činností

Referát servisu 
zdravotníckej 

techniky
Referát náboru a 

vzdelávania 
Slovenský 

artroplastický 
register Oddelenie liečebnej 

výživy a stravovania

Referát vodného 
hospodárstva a 

životného 
prostredia

Referát revíznych 
činností

Referát 
kybernetickej 
bezpečnosti

Oddelenie 
nemocničnej hygieny

Oddelenie 
kontrolingu

Oddelenie správy 
majetkuReferát klinickej 

farmácie

Oddelenie 
biomedicínskeho 

výskumu

Nemocničná     lekáreň

Oddelenie klinickej 
farmácieOddelenie 

klinického 
skúšania

Oddelenie výdaja liekov, 
zdravotníckych pomôcok 
a dietetických potravín 

verejnosti

Oddelenie prípravy 
humánnych liekov

Oddelenie 
zdravotníckych pomôcok

Oddelenie prípravy 
cytostatík
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