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 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica rok 2017.

     Nemocnica  s poliklinikou  Považská  Bystrica  (ďalej  len  NsP  PB)  je  všeobecnou

nemocnicou  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Trenčianskeho  samosprávneho  kraja  (od  1.  1.

2003).  Poskytuje  zdravotnú  starostlivosť  a služby  súvisiace  so  zdravotnou  starostlivosťou

podľa  podmienok  ustanovených v zákone č.  578/2004 Z.  z.  o poskytovateľoch  zdravotnej

starostlivosti,  zdravotníckych  pracovníkoch,  stavovských  organizáciách  v zdravotníctve

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v platnom znení a ďalších súvisiacich všeobecne

záväzných  právnych  predpisov  a noriem,  v rozsahu  špecifikovanom  v rozhodnutí  TSK  č.

TSK/2018/03355/zdrav.-2 zo dňa 24. januára  2018 a v zmysle zriaďovacej listiny.

     NsP má od roku 2008 zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO

9001  :  2008.  V máji  2017  bol  spoločnosťou  QSCert  spol.  s r.  o.  Zvolen  vykonaný

recertifikačný  audit  systému  manažérstva  kvality  a Nemocnica  s poliklinikou  Považská

Bystrica obhájila Certifikát kvality. Platnosť certifikátu je stanovená do roku 2020. 

     Rozsah platnosti  certifikátu  je  určený pre poskytovanie  všeobecnej  a špecializovanej

ambulantnej  starostlivosti,  ústavnej  zdravotnej  starostlivosti,  jednodňovej  zdravotnej

starostlivosti, stacionárov, SVaLZ, ÚPS a pre verejnú lekáreň.

2



Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica zabezpečuje a poskytuje 

zdravotnú starostlivosť:

a) na 14 lôžkových oddeleniach a 6 jednotkách intenzívnej starostlivosti, s počtom lôžok

507, z toho 32 JIS (stav k 31.01.2018):

- oddelenie vnútorného lekárstva a JIS

- neurologické oddelenie a JIS

- psychiatrické oddelenie

- pediatrické oddelenie a JIS

- novorodenecké oddelenie a JIS

- gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a JIS

- chirurgické oddelenie a JIS

- oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)

- ortopedické oddelenie

- dermatovenerologické oddelenie

- oddelenie paliatívnej starostlivosti

- oddelenie dlhodobo chorých

- geriatrické oddelenie

b) v 53  ambulanciách  (všeobecná  a špecializovaná  ambulantná  starostlivosť)  podľa

povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného v súlade s platnou

legislatívou TSK,

c) v 7 špecializačných odboroch (oftalmológia, otorinolaryngológia, ortopédia, chirurgia,

gynekológia  a pôrodníctvo,  gastroenterológia,  urológia)  formou  jednodňovej

zdravotnej starostlivosti,

d) v 4  špecializačných  odboroch  (dermatovenerológia,  neurológia,  hematológia

a transfuziológia, psychiatria) formou  denného stacionára,

e)  pomocou lekárenskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby,

f) prostredníctvom  7 spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ):
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- oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

- oddelenie klinickej mikrobiológie

- rádiologické oddelenie

- oddelenie hematológie a transfuziológie

- oddelenie funkčnej diagnostiky

- oddelenie patologicko-anatomické

- oddelenie centrálnej sterilizácie

g) prostredníctvom ústavnej lekárne

h) prostredníctvom verejnej lekárne.

     Okrem  svojej  hlavnej  činnosti  vykonáva  organizácia  aj  podnikateľskú  činnosť.

Predovšetkým  sa  jedná  o  prenájom  priestorov  a využívanie  služieb  verejnej  lekárne.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná obyvateľom spádového územia okresu Považská

Bystrica, Púchov a časti okresu Ilava. 

     

Počet zamestnancov (prepočítaný stav k 31.12.2017):                         889,48       osôb

z toho zdravotníckych pracovníkov:                                                       691,83       osôb
           nezdravotníckych pracovníkov:                                                   197,65       osôb

Kategória pracovníkov Stav                   
k 31.12.2017 

Kategória pracovníkov Stav                  
k 31.12.2017

Lekári 126,43 Verejný zdravotník 1
Farmaceuti 6 Zdrav. asistent 96
Sestry 310,5 RTG - technik 13
Pôrodné asistentky 32 Asistent výživy 3
Zdrav. laborant 18 Masér 2
Farmaceut. laborant 7 Sanitár 51
Fyzioterapeut 16,6 Iný zdravotnícky pracovník 8,3
Zdrav. záchranár 1
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Na úseku LPS boli za rok 2017 dosiahnuté nasledovné výsledky:

Oddelenie
Počet

postelí
k 31.12.2017

Počet hospit.
pacientov      na

1 LM

Využitie

postelí v %

Priem.ošetr.
čas v dňoch

Vnútorné lekárstvo I. 59 314 86,3 5,3

Vnútorné lekárstvo JIS   8 384 63,4 2,8

Vnútorné lekárstvo II. 25 318 91,1        10,9

Neurológia 45 275 65,1 5,7

Neurológia JIS   5 260 51,9 4,1

Psychiatria 46 136 71,0        15,3

Pediatria 21 283 44,6 2,9

Pediatria JIS   4 276 28,1 3,0

Gynekológia a pôrod. 45 286 62,9 4,2

Gynekológia JIS   5 904 47,5 1,9

Chirurgia 54 262 79,5 5,9

Chirurgia JIS   6   64 93,9 3,6

Ortopédia 30 107 56,6 8,3

Dermatovenerológia 20 225 89,3 9,9

OAIM   6   20 83,5 9,6

Paliatívna medicína 15 111 81,2        14,6

Neonatológia 20 932 76,5 4,6

Neonatológia JIS   4 660 38,1 4,2

Dlhodobo chorých 30 178 83,0        18,3

Doliečovacie 30

Celkom 478 238 72,9 8,1
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Ukončené hospitalizácie, ambulantné výkony

Rok 2017
Počet hospitalizácii 18 967
Počet výkonov vykonávaných v rámci 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti

3 254

Počet ambulantných vyšetrení 195 971

Posteľový fond 

Počet postelí k 31.12.2017 zostáva nezmenený - 478 postelí. Postele doliečovacieho
oddelenia, t. j. 30, nie sú z technických príčin v prevádzke.

Využitie postelí

Rok 2017

Počet ošetrovacích dní 119 285
Počet ukončených hospitali-zácií (bez doprovodov)
-vrátane prekladov   18 967

Počet ukončených hospitali-zácii - bez prekladov
  16 058

Využitie postelí v %       72,9

Priemerný ošetrovací čas         8,1

Využitie posteľového fondu je oproti roku 2016 efektívnejšie. Zníženie priemerného
ošetrovacieho  času  je  minimálne.  Činnosť  posteľovej  časti  sa  prispôsobuje  zmluvným
podmienkam zdravotných poisťovní.
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Osobitne hradené výkony a jednodňová zdravotná starostlivosť za rok 2017 - počet

Rok 2017

OHV + JZS gynekologická 482

OHV + JZS  chirurgická 663

OHV + JZS  ortopedická 482

JZS  ORL 920

JZS  očná 699

JZS  gastroenterologická -

JZS  urologická     8

C e l k o m 3 254
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                       Oddelenie             Počet pobytov skutočný   

                           rok 2017

Kožný denný stacionár 5 114

Neurologický denný stacionár 7 223

Hematologický denný stacionár     506

Psychiatrický denný stacionár 2 344



Investičné akcie realizované v roku 2017.

Výdavky  na  obstaranie  dlhodobého  hmotného  a  nehmotného  majetku  vrátane  jeho
technického zhodnotenia od 1.1.2017 do 31.12.2017:

Výdavky celkom k 31.12.2017 (vecné plnenie) 851 841,73 €

v tom:

DHM – stroje a     zariadenia                                    477 575,20 €

 hlbokomraziaci box pre HTO   5 997,60 €
 endoskopický stojan pre ORL   4 196,40 €
 parný sterilizátor HP s objemom 160 l  jednodverový – UNISTERI HP636-1 

pre chirurgiu 49 998,00 €
 artroskop pre ortopédiu           120 060,00 €
 dôkazný alkohol tester  Envitec Alco Quant 6020 plus  pre ambulanciu urgentného

príjmu   1 858,80 €

 laparoskopická veža pre chirurgiu           120 180,00 €
 CR digitizér pre radiológiu             46 784,40 €
 prvotné vybavenie geriatrie           128 500,00 €

DHM – stavby vrátane technického zhodnotenia     329 932,13 €

 komplexná rekonštrukcia bývalej dermatovenerológie na geriatriu  NsP PB   279 932,13 €
 rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry (I. časť) 50 000,00 €

DHM – projektová dokumntácia   44 334,40 €

 posúdenie projektová dokumentácia Komplexná rekonštrukcia 
a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica                  254,40 €

 PD – rekonštrukcia rozvodne NN pod kuchyňu NsP PB                   800,00 €
 PD – komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia 18 480,00 €
 PD – rekonštrukcia internej JIS   9 900,00 €
 PD – rekonštrukcia pôrodnej sály 14 900,00 €
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Zdroje finančných prostriedkov použité na úhradu obstaraného DHM  862 684,65 €

 vlastné zdroje (vrátane zápočtu)   68 931,72 €
 darované     4 996,40 €
 kapitálové výdavky TSK 788 756,53 €
 iné – štátny rozpočet            0,00 €

K 31.12.2017 je na darovacom účte evidovaná čiastka                                    16 905,08 €,

ktorú je možné použiť na účely v súlade s darovacími zmluvami. 

Darované prostriedky použité na prevádzkovú činnosť, opravy a údržbu 4 723,25 €.

Ostatné kapitálové výdavky schválené v     rozpočte TSK na rok 2017. 

Trenčiansky  samosprávny  kraj  schválil  rozpočet  na  rok  2017  rozpisom  rozpočtu  
č. 81/704/1/2017 zo dňa 1.1.2017 a rozpočtovými opatreniami: č. 146/704/2/2017 zo dňa
31.1.2017,  č.  195/704/3/2017  zo  dňa  28.2.2017, č.  319/704/4/2017  zo  dňa  31.5.2017,  
č.  409/704/5/2017  zo  dňa  31.7.2017,  č.  521/704/6/2017  zo  dňa  29.9.2017  a  č.
631/704/7/2017  
zo dňa 30.11.2017 pre NsP Považská Bystrica finančné prostriedky – kapitálové výdavky  
v  celkovej  výške  2 378 016 €.  Okrem investícií  uvedených  v predchádzajúcej  časti  boli
účelovo viazané ďalšie kapitálové výdavky na obstaranie nasledujúcich akcií:

1. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne – 1     552 213 €

Zákazka  nebola  k 31.12.2017  zadaná  z dôvodu  zrušenia  verejného  obstarávania  na
predmet  zákazky  Komplexná  rekonštrukcia  a  modernizácia  kuchyne  NsP  Považská
Bystrica (stavebná časť)  v súlade s  § 57 ods.  2 zákona o verejnom obstarávaní.  Nové
verejné  obstarávanie  
na  predmet  zákazky  Komplexná  rekonštrukcia  a  modernizácia  kuchyne  NsP  Považská
Bystrica (stavebná časť) bolo vyhlásené vo VVO dňa 21.12.2017 s termínom predkladania
ponúk  
do 16.1.2018.

Dňa 20.11.2017  sa  začalo  konanie  a  preskúmanie  úkonov kontrolovaného na základe
námietok podľa § 170 ods. 3 písm. g) v štádiu po otváraní častí ponúk označených ako
Kritériá  
vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky Komplexná rekonštrukcia a modernizácia
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kuchyne NsP  Považská  Bystrica  –  Gastrotechnológia.  V termíne  do 31.12.2017  nebolo
vydané stanovisko ÚVO k podanej námietke.

Verejné  obstarávanie  na  predmet  zákazky  Komplexná  rekonštrukcia  a  modernizácia
kuchyne  NsP  Považská  Bystrica  zabezpečuje  TSK  prostredníctvom  externého
obstarávateľa.

2. Komplexná rekonštrukcia  bývalého  kožného oddelenia  na geriatrické  oddelenie  NsP
Považská Bystrica – 313 314 €

Zmluva o dielo s dodávateľom stavebných prác firmou AU-STAV, s.r.o. Považská Bystrica
bola  podpísaná  dňa  3.10.2017.  Lehota  realizácie  bola  stanovená  do  60  dní  odo  dňa
účinnosti zmluvy o dielo. Dielo bolo ukončené dňa 15.12.2017. K 31.12.2017 uhradená
čiastka 279 932,13 €. Pre rok 2018 zostáva uhradiť DPH vo výške 33 380,94 € z faktúry č.
2017 039 zo dňa 15.12.2017.

Cieľom je zabezpečenie rýchlej  diagnostiky  a poskytnutie adekvátnej  liečby pacientom,
ktorí si vyžadujú osobitný geriatrický prístup. Vybudovanie nového oddelenia je riešením
pre  odľahčenie  oddelenia  vnútorného  lekárstva,  kde  je  zvýšený  tlak  zo  strany
poskytovania služieb pre pacientov nad 65 rokov. 

3. PD – Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia – 18 700 €

Zhotoviteľ PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín odovzdal dielo PD – Komplexná rekonštrukcia
OAaIM  vrátane  prístrojového  vybavenia objednávateľovi  NsP  Považská  Bystrica  dňa
30.9.2017 v súlade so Zmluvou o dielo č. 5610-04-001-17-90 zo dňa 15.5.2017 a Dodatku
č. 1 v celkovej hodnote 18 480 €.

4. PD – Rekonštrukcia internej JIS – 10 000 €

Zhotoviteľ AMKO Ing. Adam Margoč, Trenčín odovzdal dielo PD – Rekonštrukcia internej
JIS objednávateľovi  NsP Považská Bystrica dňa 30.9.2017 v súlade so Zmluvou o dielo  
č. 01/05/2017 zo dňa 18.5.2017 a Dodatku č.1 v celkovej hodnote 9 900 €.

5. PD – Rekonštrukcia pôrodnej sály – 14 941 €

Zhotoviteľ PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín odovzdal dielo PD – Rekonštrukcia pôrodnej
sály objednávateľovi NsP Považská Bystrica dňa 30.9.2017 v súlade so Zmluvou o dielo  
č. 5610-04-000-17-90 zo dňa 15.5.2017 a Dodatku č. 1 v celkovej hodnote 14 900 €.

6. Stavebný dozor -   Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne – 3 000 €

Realizácia  investičnej  akcie  Stavebný dozor  -  Komplexná rekonštrukcia  a  modernizácia
kuchyne je  podmienená  začiatkom  realizácie  stavby  Komplexná  rekonštrukcia
a modernizácia kuchyne.
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Prehľad akcií ostatnej údržby a opráv, vrátane opráv budov a stavieb za
rok 2017

1. Opravy budov a stavieb 15 597,90 €

 oprava 10 ks drevených okien výmenou za plastové - neurológia      2 959,68 €

 oprava časti hydroizolácie plochej strechy na internáte      5 301,18 €

 oprava 4 ks drevených okien výmenou za plastové - ortopédia      1 135,87 €

 oprava 2 ks drevených okien výmenou za plastové - vnútorné lekárstvo II.       567,94 €

 oprava 10 ks drevených okien výmenou za plastové - neurológia      2 839,68 €

 oprava 4 ks drevených parapet. dosiek výmenou za plastové - ortopédia           64,80 €

 oprava 2 ks drevených balkón. dverí výmenou za plastové - ortopédia              998,68 €

 montáž zárubne dverí a kľučky         193,13 €

 oprava drev. okien výmenou za plastové – chirurgia (darovacia zmluva)        1 384,00 €

 montáž skla na radiológii         152,94 €

2. Údržba vozového parku     7 698,00 €

3. Oprava a údržba zdravotechniky 91 738,04 €

4. Údržba a opravy výpočtovej techniky          0,00 €

5. Údržba technológie kotolní a spaľovne 10 182,36 €

6. Ostatná údržba a opravy 31 684,01 €

 oprava výťahov                 14 676,70 €

 oprava pračiek                   1 190,00 €

 oprava chladničiek a mraziacich boxov                   2 337,91 €

 oprava kancelárskej a spotrebnej elektrotechniky                          0,00 €

 oprava veľkokuchynského zariadenia                      121,40 €

 ostatná bežná údržba a opravy majetku                             11 358,00 €

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Opravy a udržovanie za rok 2017 celkom              156 900,31 €
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 Hospodársky výsledok (vrátane podnikateľskej činnosti)

v €

Hospodársky výsledok    
NsP PB

Skutočnosť  

rok 2017

Mesačný  priemer 
rok 2017

Náklady 24 721 577,69 2 060 131,47

Výnosy 22 189 172,33 1 849 097,69

Daň z príjmu       60 732,69          5 061,06

Dodatočne platená daň z 
príjmu

           232,30            19,36

Hospodársky výsledok po 
zdanení - strata

   -2 593 370,35   -216 114,20

Nemocnica  s poliklinikou  Považská  Bystrica  vykázala  za  rok  2017  výsledok
hospodárenia vo výške -2 593 370,35 €. 

Hlavná činnosť

v €

Hospodársky výsledok 
hlavnej  činnosti (HČ)

Skutočnosť 

rok 2016

Skutočnosť  

rok 2017

Mesačný  priemer 
rok 2017

Index 

2017/ 2016

Náklady HČ 20 303 802,63 21 205 960,36 1 767 163,36 1,044

Výnosy HČ 17 548 009,78   18 477 814,09 1 539 817,84 1,053

Daň z príjmu         2 128,29             426,25              35,52 0,200

Hospodársky výsledok po
zdanení - strata

 -2 757 921,14    -2 728 572,52   -227 381,04 0,989

Strata  z hlavnej  činnosti  dosiahla  výšku  –2 728 572,52  €.  Oproti  roku  2016  je  to
zníženie straty   o 29  348,62  €.  Hospodársky  výsledok  za  rok  2017  je  na  úrovni
predchádzajúceho roku, pričom boli riešené vysoké nároky na rast mzdových prostriedkov
a to  bez  nárastu  straty.  Z dôvodu  uplatňovania  odpočtu  DPH koeficientom  stratu  hlavnej
činnosti nepriaznivo ovplyvňuje aj neodpočítateľná DPH do nákladov vo výške 176 465,20 €.
V roku 2016 sme ju evidovali vo výške 171 941,14 € (nárast 4 524,06 €).
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Hospodárenie v rámci hlavnej činnosti bolo negatívne ovplyvňované najmä nízkou cenou za
zdravotné výkony a tiež nepreplácaním nadlimitných výkonov.

Podnikateľská činnosť
   

                                                                                                                                   v € 
          

Hospodársky výsledok 
podnikat. činnosti (PČ)

Skutočnosť  

rok 2017

Mesačný  priemer 
rok 2017

Náklady PČ 3 515 617,33 292 968,11

Výnosy PČ 3 711 358,24 309 279,85

Daň z príjmu      60 306,44    5 025,54

Dodatočne platená daň
z príjmu

          232,30
        19,36

Hospodársky výsledok po 
zdanení - zisk

      135 202,17     11 266,85

V sledovanom období bolo hlavnou náplňou podnikateľskej činnosti NsP Považská 
Bystrica:

- prenájom  dočasne  nevyužívaných  nebytových  priestorov  pre  zdravotné
a nezdravotné subjekty

- parkovanie  v areáli  NsP  PB  (zamestnanci  -  vlastníci  parkovacích  kariet,  subjekty
v nájme v priestoroch nemocnice, zdravotná doprava, pacienti a bezplatne nositelia
preukazu ZŤP)

- prenájom bytových jednotiek
- predaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni,
- uskutočňovanie služieb - pranie prádla, sterilizácia, stravovanie
- ostatná podnikateľská činnosť náhodilého charakteru

V roku 2017 nenastali  v rámci podnikateľskej činnosti zásadné zmeny v štruktúre a objeme
poskytovaných služieb oproti roku 2016.

Nákladová úroveň narástla v roku 2017 oproti roku 2016 len o 3,87 %. Nepriaznivý
vplyv  na  hospodársky  výsledok  malo  zúčtovanie  úrokov  z omeškania  z postúpených
záväzkov.  Objem  týchto  nákladov  predstavoval  čiastku  61 068,93  €.  Jednalo  sa
o pripočítateľnú položku k daňovému základu. Ostatné nákladové položky rástli  primerane
štruktúre a objemu výkonov.  
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Výnosy v roku 2017 sa v porovnaní s rokom 2016 zvýšili len minimálne o 1,96 %. 

Objemovo najväčšou položkou sú Tržby z predaja tovaru. 

V Považskej Bystrici, 31.3.2018

MUDr. Igor Steiner
poverený riadením Nemocnice 

s poliklinikou Považská Bystrica 
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