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Úvod 

Naším cieľom je: 

„Poskytovanie čo najkvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, dodržiavanie etického kódexu 

a empatie voči pacientom a ich príbuzným ako aj vytvoriť pre nich príjemné prostredie“ 

Hlavným zámerom nemocnice je zachovanie a ďalšie zvyšovanie úrovne poskytovaných 

medicínskych služieb, s dôrazom na posilnenie postavenia a kvalitnú prácu s vysokou 

profesionalitou na všetkých úsekoch nemocnice. Jednou z úloh je aj v rámci svojich možností 

rozširovať služby so zámerom zvýšenia spokojnosti pacientov a ich dôvery, aby navštevovali 

našu nemocnicu vždy keď majú zdravotné problémy a potrebujú pomoc.  

Spádovú oblasť našej nemocnice tvoria okresy Považská Bystrica, Púchov, časť okresov 

Ilava, Bytča, Žilina. Aj napriek tomu, že v tomto regióne je dostupná zdravotná starostlivosť, 

snažíme sa, aby naša nemocnica ponúkala také služby, ktoré pritiahnu pacientov do našej 

nemocnice.  

Nemocnica má zavedený systém manažérstva kvality (SMK) podľa požiadaviek normy  

STN EN ISO 9001:2008 od roku 2008. Poskytovateľom služieb SMK sa výberovým konaním 

stala spoločnosť QSCert spol. s r. o. Zvolen. V máji 2017 bol vykonaný recertifikačný audit 

SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2008. Platnosť uvedenej normy skončila v septembri 

2018. Pri prvom dozornom audite bola nemocnica certifikovaná podľa normy ISO 9001:2015. 

Dňa 13.9.2018 odovzdal riaditeľ spoločnosti QSCert spol. s r. o. Zvolen riaditeľovi nemocnice 

certifikáty k zavedenému systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 

normy BS OHSAS 18001:2007 a environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 

14001:2015.  V roku 2019 vykonala spoločnosť QSCert, s r. o. Zvolen prvý kontrolný audit na 

normy ISO 14001:2015 a BS OHSAS 18001:2007 a druhý kontrolný audit  na ISO 9001:2015.   

Činnosť nemocnice je podmienená lojalitou zamestnancov, ich prístupu k práci, 

pružnosťou vedenia nemocnice ako aj podporou a pomocou zo strany zriaďovateľa, ktorým je 

Trenčiansky samosprávny kraj. Vďaka týmto všetkým nemocnica napreduje a skvalitňuje 

a rozširuje svoje služby.  

 

 

 

Identifikačné údaje nemocnice a kontakty: 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica,  

IČO:       00610411,  

IČ DPH: SK2020705038 
telefón: 042/432 6914, fax: 042/432 6247  

web: www.nsppb.sk 

e-mail:  sekretariat@nemocnicapb.sk 
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Vedenie nemocnice 

 

 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MUDr. Igor Steiner, MPH 
riaditeľ nemocnice, námestník pre LPS 

Mgr. Jana Lunáková 
námestníčka pre ošetrovateľstvo 

Ing. Andrea Tadialová 
námestníčka ekonomicko-technická 
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Organizačná štruktúra: 
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Základný kameň bol položený 9. mája 1952 a 9. mája 1957 je oficiálne otvorená            

NsP Považská Bystrica, s počtom postelí 307.  
V súčasnosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica (NsP PB) je všeobecná 

nemocnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zriaďovateľom 

sa TSK stal s účinnosťou od 01.01.2003, číslo ZL: T/2003/01314-1. Právna forma nemocnice 

je príspevková organizácia.  

Rozhodnutím TSK číslo TSK/2019/07513-6 sa zvýšil počet postelí v roku 2019                   

na oddelení Dermatovenerológie z 20 postelí na 29 postelí. Celkový počet postelí v NsP PB        

za rok 2019 je 516.  
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Predmet činnosti:  
LÔŽKOVÉ  ODDELENIA 

Vnútorné lekárstvo + JIS  

Neurológia + JIS 

Psychiatria 

Pediatria + JIS 

Gynekológia a pôrodníctvo + JIS + COS 

Chirurgia + JIS + centrálna operačná sála 

Ortopédia + centrálna operačná sála 

Dermatovenerológia 

Anesteziológia a intenzívna medicína 

Paliatívna medicína 

Neonatológia + JIS 

Dlhodobo chorých 

 
ŠPECIALIZOVANÁ  ZDRAVOTNÁ  STAROSTLIVOSŤ - AMBULANCIE 

Diabetológia 

Vnútorné lekárstvo + ÚPS, 3 ambulancie 

 
Klinická imunológia 

Gastroenterológia 

Infektológia 

Pneumológia a ftizeológia, 2 ambulancie 

Neurológia + ÚPS, 4 ambulancie 

 
Pediatrická neurológia 

Psychiatria + ÚPS, 3 ambulancie 

Detská psychiatria 

Pediatria + ÚPS 

Gynekológia a pôrod. + ÚPS, 2 ambul. 

Chirurgia, 3 ambulancie 

 
Ortopédia, 2 ambulancie 

Úrazová chirurgia + ÚPS 

Otorinolaryngológia 

Oftalmológia, 2 ambulancie 

Dermatovenerológia, 2 ambulancie 

Klinická onkológia, 2 ambulancie 

Anesteziológia a intenzívna medicína + ÚPS 

Algeziológia 

Hematológia, 2 ambulancie 

Kardiológia, 2 ambulancie 

Geriatria + ÚPS 

Angiológia 

Klinická psychológia 

Endokrinológia 

Fyziatria a  liečebná rehabilitácia 
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APS - všeob. ambulancia pre dospelých 

APS - všeob. ambulancia pre deti a dorast 

Rýchla lekárska pomoc 

 
JEDNODŇOVÁ  ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

Gynekológia a pôrodníctvo JZS 

Chirurgia JZS 

Ortopédia JZS 

Otorinolaryngológia JZS + COS 

Oftalmológia JZS 

Urologická JZS 

Gastroenterológia JZS 

 
SPOLOČNÉ  VYŠETROVACIE  A  LIEČEBNÉ  ZLOŽKY 

Radiológia 

Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia 

Patologická anatómia 

Hematológia a transfuziológia 

Klinická mikrobiológia 

Funkčná diagnostika 

Centrálny príjem  

Centrálna sterilizácia 

 
ŠPECIFICKÉ  ZDRAVOTNÍCKE  ODDELENIA - DENNÉ  

STACIONÁRE 

Neurologický stacionár 

Psychiatrický stacionár 

Dermatovenerologický stacionár 

Hematologický stacionár 

 
Poznámky: 

JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti 

COS - centrálna operačná sála 

ÚPS - ústavná pohotovostná služba 

APS - ambulancia pohotovostnej služby 

 

Pacienti NsP PB môžu využiť aj poskytované nadštandardné služby, medzi ktoré patria 

zákroky  estetickej medicíny – chemický peeling, aplikácia Botulotoxínu, sklerotizácia varixov, 

aplikácia výplňového materiálu na zväčšenie objemu tváre alebo odstránenie vrások 

a mezoerapia, odstránenie výrastkov kože – nekrvavé, odstraňovanie stopkatých fibrómov, 

korekčná operácia ušníc, blefaloplastika atď. Taktiež môžu využiť aj ďalšie výkony nehradené 

z verejného zdravotného poistenia akým sú napríklad vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú 

žiadosť, ultrasonografické vyšetrenia na žiadosť pacienta, vyhotovenie panoramatickej snímky 

zubov, psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu, psychologické 

vyšetrenie vodiča a rôzne iné výkony a služby.  

Medzi ďalšie činnosti NsP PB patrí prenájom bytových jednotiek, prenájom nebytových 

priestorov pre zdravotné a nezdravotné subjekty, poskytovanie parkovania v areáli NsP PB, 

predaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni, 

uskutočňovanie služieb – pranie, stravovanie, sterilizácia.   
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Líniový manažment 

Pracovisko Primár Vedúca sestra 

Vnútorné lekárstvo + JIS  MUDr. Milan Kulkovský Mgr. Martina Bieliková 

Vnútorné lekárstvo II. MUDr. Milan Kulkovský Bc. Andrea Piačková 

Neurológia + JIS 
MUDr. Slavomíra 

Pučeková Mgr. Monika Tunegová 

Psychiatria MUDr. Ivana Némethová Mgr. Mária Lengyelová 

Pediatria + JIS 
MUDr. Igor Steiner, 

MPH Mgr. Alena Gerčicová 

Gynekológia a pôrodníctvo + JIS + COS MUDr. Martin Krištofík Mgr. Emília Lieskovská 

Chirurgia + JIS + centrálna operačná 

sála 
MUDr. Ladislav Korec 

Mgr. Brigantová Mária 

Ortopédia + centrálna operačná sála MUDr. Marcel Šumec Mgr. Mária Pružinská 

Dermatovenerológia MUDr. Tomáš Kopal Mgr. Monika Bohunská 

Anesteziológia a intenzívna medicína MUDr. Ľuba Jurčíková Mgr. Jana Mičúchová 

Paliatívna medicína 
MUDr. Helena 

Kmecíková Mgr. Ivana Liščáková 

Neonatológia + JIS 
MUDr. Monika 

Mokrášová 
Mgr. Mariana 
Nartinčeková 

Dlhodobo chorých MUDr. Miriam Lahdová Mgr. Mária Oharková 

Radiológia MUDr. Ivana Holincová Bc. Viera Šamajová 

Fyziatria, balneológia, liečebná 

rehabilitácia 
MUDr. Ivana Kubíková 

Mgr. Božena Hanulíková 

Patologická anatómia 
MUDr. Katarína 

Beráková Mgr. Paulína Klocáňová 

Hematológia a transfuziológia MUDr. Marta Kavecká Mgr. Lucia Čelková 

Klinická mikrobiológia MUDr. Viliam Kalman Anna Ladecká 

Funkčná diagnostika MUDr. Miroslava Tichá Mgr. Nadežda Babiarová 

 
 

Dozorný orgán  - členovia:  
PhDr. Ľubomír Nebeský, PhD - predseda 

MUDr. Marián Brídik 

Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD 

Mgr. Rastislav Henek 

Mgr. Juraj Smatana 

 

V roku 2019 sa konali nasledovné zasadnutia: 

- Zasadnutie 1/2019 zo dňa 30.05.2019 o čom je vykonaná zápisnica č. 1/2019 

- Zasadnutie 2/2019 zo dňa 11.09.2019 o čom je vykonaná zápisnica č. 2/2019 

- Zasadnutie 3/2019 zo dňa 24.10.2019 o čom je vykonaná zápisnica č. 3/2019 

- Zasadnutie 4/2019 zo dňa 27.11.2019 o čom je vykonaná zápisnica č. 4/2019 
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Významné udalosti roku 2019 

 
- komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne  s novým tabletovým systémom 

podávania stravy, ktorý zvýšil kvalitu stravovania, štandard výdaja jedál a v neposlednom 

rade komfortné pracovné podmienky v prevádzke kuchyne, získané z rozpočtových 

prostriedkov TSK 

 

 
 

 

- čiastočná rekonštrukcia práčovne , ktorá zabezpečuje pranie aj pre NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach. V súčasnej dobe nám však chýba moderné vybavenie práčovne a nutne by sme 

potrebovali nový mangel, aby sme mohli zabezpečiť kvalitnú službu  

 

 

- spustený nový parkovací systém  

 

 

 

 

 

 

 

 

- získali sme licenciu na povolenie prevádzkovania RLP od 9.12.2019  

 

 
 

- Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM vrátane stavebných 

úprav – technológia z rozpočtových prostriedkov TSK 
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- Získanie digitálneho skiagrafického RTG prístroja pre centrálny a urgentný príjem 

z rozpočtových prostriedkov TSK  

 

 
 

 

- Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom www.rodinka.sk vyhodnotil najlepšie 

pôrodnice na Slovensku za rok 2019, kde sa naša nemocnica umiestnila podľa hodnotenia 

mamičiek na 3. mieste   

 

 

- V hodnotení nemocníc podľa INEKO v kategórií všeobecných nemocníc naša nemocnica 

získala rating 48,6 (priemer je 52,1), čím sme sa oproti roku 2018 zlepšili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rodinka.sk/
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Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

 

Na úseku LPS boli za rok 2019 dosiahnuté nasledovné výsledky: 

 

Oddelenie 
Počet 

postelí 

k 31.12.201

9 

Počet  * 

lekár. 

miest 

Počet  * 

miest 

sestier 

Počet hospit. 

pacientov      

na 1 LM 

Využitie 

postelí 

v % 

Priem.ošetr. 

čas v dňoch 

   Vnútorné lekárstvo I.  59     10,00 19,07 334 84,8 5,5 

Vnútorné lekárstvo JIS   8 2,20 11,00 281 62,8 3,0 

Vnútorné lekárstvo II. 25 2,20   8,92 361 78,7 9,0 

Neurológia 45 9,07 16,23 199 66,4 6,0 

Neurológia JIS   5 0,90   4,91 238 41,4 3,5 

Psychiatria 46 4,10 21,48 235 64,2         11,3 

Pediatria 21 7,00 11,42 164 42,5 2,8 

Pediatria JIS   4 0,50   5,78 252 27,1 3,1 

Gynekológia a pôrod. 45 8,80 ** 23,02 293 53,2 3,4 

Gynekológia JIS    5 0,30 **   6,25        1 553 44,3 1,7 

Chirurgia 54 9,90 22,68 322 75,1 4,6 

Chirurgia JIS   6 0,85   9,67 656 92,6 3,6 

Ortopédia 30 6,65 11,44 179 61,3 5,6 

Dermatovenerológia 29 4,52   9,00 171 91,9 8,6 

OAIM   8     10,62 16,26   13 60,8         12,5 

Paliatívna medicína  17 1,90   7,00 162 61,1         12,3 

Neonatológia 20 2,80 11,37 366 61,8 4,4 

Neonatológia JIS   4 0,20   5,09 350 29,3 6,0 

Dlhodobo chorých 30 2,30 10,89 173 67,8         18,3 

Doliečovacie 30      

Geriatria 25      

Celkom 516 84,81 231,48 224 67,3 7,0 

*   priemerný počet pri posteli chorého    ** vrátane pôrodných asistentiek  

 

Využitie postelí 

 Rok 2018 Rok 2019 Rozdiel 

Počet ošetrovacích dní 117 535 110 980 -6 555 

Počet ukončených hospitali-

zácií (bez doprovodov) -

vrátane prekladov 

  19 673   19 703        30 

Počet ukončených hospitali-

zácii - bez prekladov   16 843   17 028      185 

Využitie postelí v %       71,3       67,3      -4,0 

Priemerný ošetrovací čas         7,6         7,0      -0,6 

 

 Využitie posteľového fondu – zaznamenali sme nižší počet ošetrovacích dní, kleslo 

využitie postelí a znížil sa ošetrovací čas v dňoch strávených v nemocnici. Počet ukončených 

hospitalizácií sa zvýšil, to znamená, že sa zvýšil obrat na lôžku. Činnosť posteľovej časti           

sa prispôsobuje zmluvným podmienkam zdravotných poisťovní.  
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Oddelenie 
Počet  pobytov skutočný 

Rozdiel 
Rok 2018 Rok 2019 

Kožný denný 

stacionár 
4 789 6 100 1 311 

Neurologický denný 

stacionár 
6 918 6 862 -56 

Hematologický denný 

stacionár 
232 198 -34 

Psychiatrický denný 

stacionár 
1 429 834 -595 

Spolu 13 368 13 994 626 

 

Stacionáre v uvedenom zložení sú všetky využívané aj keď s nárastom len v kožnom 

stacionári a výraznom poklese v psychiatrickom dennom stacionári, pretože bol na uvedenom 

oddelení personálny problém, a tak nemohol stacionár fungovať naplno.  

 

Oddelenie: 

Operácie 

Rozdiel 
Rok 2018 Rok 2019 

Gynekologické 867 820 -47 

Chirurgické 1 393 1 479 86 

Ortopedické 634 766 132 

SPOLU 2 894 3 065 171 

 

Operácie v roku 2019 oproti roku 2018 celkovo vzrástli, z toho najvýraznejšie                            

na ortopedickom oddelení.  

Čo sa týka pôrodnosti v roku  2019 sme zaznamenali 1 062 pôrodov , z toho cisárskych 

pôrodov bolo 330, čo oproti roku 2018 bol pokles o 123 pôrodov, z toho tvoril pokles              

o 25 cisárskych pôrodov. 

 

 Rok 2018 Rok 2019 Rozdiel 

OHV + JZS gynekologická 230 249    19 

OHV + JZS  chirurgická 351 324  -27 

OHV + JZS  ortopedická 292 261  -31 

JZS  ORL 926 986    60 

JZS  očná 818 654           -164 

JZS  gastroenterologická - - - 

JZS  urologická  -  - - 

C e l k o m 2 617 2 474   -143 

 

Jednodňová zdravotná starostlivosť sa v našom zariadení realizuje v dopoludňajších           

aj popoludňajších hodinách. U pacientov je veľmi obľúbená a vyhľadávaná . Problémy           

sú s DRG systémom platieb od ZP, pretože poisťovne v rámci tohto systému DRG výrazne 

redukujú platby. Pokles v JZS nastal aj z dôvodu, že poisťovňa Dôvera ich začlenila                 

do hospitalizačných prípadov. V roku 2018 sa ešte vykazovali ako JZS aj v uvedenej poisťovni. 
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Dôvera. 

Zmluvné vzťahy s poisťovňami 

 

VŠZP a poskytovateľ NsP Považská Bystrica sa od 1.1.2018 dohodli na úhrade zdravotnej 

starostlivosti prostredníctvom prospektívneho rozpočtu (PRUZZ) za kalendárny mesiac:   

                            

                             v € 

 
od 1.1.2018  od 1.7.2018 od 1.1.2019 

od   1.11.2019 

do 30.11.2019 

od   1.12.2019 

do 31.12.2019 

Ambulantná zdravotná 

starostlivosť 

 

240 260 

 

240 260 

 

241 003 

 

241 003 

 

241 003 

Spoločné vyšetrovacie 

a liečebné zložky 
  72 320   72 320 

71 445 71 445 74 445 

   

Ústavná zdravotná 

starostlivosť 
620 350 643 580 700 001 804 786 909 571 

   

VšZP má stanovený maximálny dohodnutý mesačný rozsah poskytnutej zdravotnej 

starostlivosti na Dopravu nasledovne:  
 

 
od 1.1.2018 od 1.6.2018 – 31.12.2019  

Zdravotná starostlivosť 
Mesačný zmluvný 

rozsah v € 

Mesačný zmluvný 

rozsah v € 

Dopravná služba 1 470 1 900 

 

DÔVERA ZP stanovila limit:  

                     v €  

Doprava 
od 1.1.2018 - 30.4.2018                              780  

od 1.5.2018 – 31.12.2019                           940             

Stacionár 
od 1.1.2018 - 30.4.2018                           5 055 

od 1.5.2018 – 31.12.2019                        5 555 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky od 1.1.2018 - 30.9.2018                         16 000 

od 1.10.2018 – 31.12.2019                     6 510    

 

Poisťovňa a poskytovateľ sa dohodli na úhrade za hospitalizačné prípady vo výške:   

od 1.  1.2019 - 30.  4.2019  423 450 € 

od 1.  5.2019 - 30.11.2019  463 450 €  

od 1.12.2019 - 31.12.2019  519 064 € 

  

UNION ZP mal stanovený finančný objem len na Dopravu v hodnote 100 €/mesiac.  

Od 1.7.2019 je to 600 €/kalendárny polrok. Ostatné limity podliehajú globálnemu rozpočtu. 

Zmena nastala aj v úhrade mamografických vyšetrení, ktoré sú uhrádzané nad rámec 

globálneho rozpočtu (od 1.6.2017).  

Výška globálneho rozpočtu  (GR)  sa menila nasledovne : 

od 1.  1.2019 - 31.  1.2019  32 702 € 

od 1.  2.2019 - 28.  2.2019  43 361 € 

od 1.  3.2019 - 30.  4.2019  38 032 € 

od 1.  5.2019 - 30.11.2019  39 219 € 

od 1.12.2019 - 31.12.2019  49 362 €  
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Zdravotné poisťovne: 

Od 1.7.2018 sa poisťovne a poskytovateľ dohodli na zazmluvnení ambulantnej 

pohotovostnej služby pre dospelých a ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. 

Ambulancie sú od 1.3.2019 hradené paušálom vo výške 9 800 €/mesiac/ambulancia.  

Výška základnej sadzby za hospitalizačný prípad pre rok 2019 predstavovala 913 €. 

S účinnosťou od 9.12.2019 NsP PB začala prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu 

(ZZS) typu rýchla lekárska pomoc (RLP).  

V roku 2019 (stav k 25.2.2020) bolo zdravotným poisťovniam za poskytnuté zdravotné 

výkony vyfakturovaných  21 394 725,30 € vrátane opráv a EÚ poistencov. V roku 2018 to 

bolo 21 483 862,67 € (rozdiel -89 137,37).  

Realizované platby (t. j. uhradené) od zdravotných poisťovní za rok 2019 (stav 

k 25.2.2020) predstavovali 20 816 198,28 € vrátane opráv a EÚ poistencov. V roku 2018 boli 

18 644 549,12 € (rozdiel 2 171 649,16 €). Tieto platby sú z údajov oddelenia pre styk 

s poisťovňami. 

 

Fakturované a hradené výkony za zdravotné poisťovne podľa jednotlivých mesiacov: 

 

 
 

Do VšZP bola za rok 2019 celkovo vyfakturovaná čiastka 12 771 358,17 € a úhrada              

zo strany poisťovne bola vo výške 13 043 773,96 €, vrátane opráv. Údaje sú poskytnuté 

z oddelenia pre styk so ZP a DRG, takže nie sú zhodné s účtovníctvom za rok 2019 vzhľadom 

k tomu, že v poisťovni majú spracovaný kalendárny rok.  
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Do ZP Dôvera bola za rok 2019 celkovo vyfakturovaná čiastka 8 011 580,41 € a úhrada 

zo strany poisťovne bola vo výške 7 144 783,71 €. € , vrátane opráv. Údaje sú poskytnuté 

z oddelenia pre styk so ZP a DRG, takže nie sú zhodné s účtovníctvom za rok 2019 vzhľadom 

k tomu, že v poisťovni majú spracovaný kalendárny rok.  

 

 

 
 

Do ZP UNION bola za rok 2019 celkovo vyfakturovaná čiastka 670 876,55 € a úhrada        

zo strany poisťovne bola vo výške 467 490,78 €, vrátane opráv. Údaje sú poskytnuté 

z oddelenia pre styk so ZP a DRG, takže nie sú zhodné s účtovníctvom za rok 2019 vzhľadom 

k tomu, že v poisťovni majú spracovaný kalendárny rok.  
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Prehľad nadlimitných výkonov v € ( výkony nad rámec) podľa jednotlivých segmentov a ZP. 

 

Poisťovňa TYP ZS 

Fakturovaná 
cena 

Uznaná cena 
Neuznané po revízii 

 (uznané-faktur.) 
Cena skutočne 

uhradená 
Výkony nad rámec  
(uhradené-uznané) 

I.-XII. 2019 I.-XII. 2019 I.-XII. 2019 I.-XII. 2019 I.-XII. 2019 

2510 Ambulancie 200,210,302 1 506 615,07  1 502 741,94  -3 873,13  1 523 529,19  20 787,25  

2400 Ambulancie 200,210,302 719 092,37  694 163,44  -24 928,93  688 220,47  -5 942,97  

2700 Ambulancie 200,210,302 43 281,66  33 632,67  -9 648,99  39 863,62  6 230,95  

Spolu    2 268 989,10  2 230 538,05  -38 451,05  2 251 613,28  21 075,23  

2510 JZS 222 1 188 573,85  1 144 083,00  -44 490,85  1 239 907,81  95 824,81  

2400 JZS 222 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2700 JZS 222 58 135,10  53 595,00  -4 540,10  54 940,24  1 345,24  

Spolu    1 246 708,95  1 197 678,00  -49 030,95  1 294 848,05  97 170,05  

2510 Stac. 604 120 033,03  128 778,64  8 745,61  128 991,11  212,47  

2400 Stac. 604 58 716,00  54 768,00  -3 948,00  54 768,00  0,00  

2700 Stac. 604 5 985,00  5 355,00  -630,00  5 644,48  289,48  

Spolu    184 734,03  188 901,64  4 167,61  189 403,59  501,95  

2510 SVLZ 400 1 015 860,75  893 534,23  -122 326,52  857 340,00  -36 194,23  

2400 SVLZ 400 303 953,48  229 290,40  -74 663,08  203 533,74  -25 756,66  

2700 SVLZ 400 64 375,52  19 027,45  -45 348,07  22 444,03  3 416,58  

Spolu    1 384 189,75  1 141 852,08  -242 337,67  1 083 317,77  -58 534,31  

2510 Lôžka 601,603 8 026 642,64  8 037 787,45  11 144,81  8 502 874,92  465 087,47  

2400 Lôžka 601,603 6 250 543,40  5 926 210,39  -324 333,01  5 671 274,17  -254 936,22  

2700 Lôžka 601,603 479 344,28  333 258,37  -146 085,91  313 458,42  -19 799,95  

Spolu    14 756 530,32  14 297 256,21  -459 274,11  14 487 607,51  190 351,30  

2510 Prip. položky DRG 43 055,90  100 881,42  57 825,52  111 077,00  10 195,58  

2400 Prip. položky DRG 36 255,24  57 855,66  21 600,42  57 855,66  0,00  

2700 Prip. položky DRG 2 391,34  5 759,48  3 368,14  4 655,97  -1 103,51  

Spolu    81 702,48  164 496,56  82 794,08  173 588,63  9 092,07  

2510 DRG zap. (SVLZ,ŠAS) 0,00  -1 131 446,72  -32,62  -32,62  0,00  

2400 DRG zap. (SVLZ,ŠAS) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2700 DRG zap. (SVLZ,ŠAS) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Spolu    0,00  -1 131 446,72  -32,62  -32,62  0,00  

2510 Lieky na odd. 34 929,69  0,00  -34 929,69  0,00  0,00  

2400 Lieky na odd. 40 149,92  1 035,61  -39 114,31  1 035,61  0,00  

2700 Lieky na odd. 227,97  0,00  -227,97  0,00  0,00  

Spolu    75 307,58  1 035,61  -74 271,97  1 035,61  0,00  

2510 ŠZM,OHV,TEP, BON - lôžka 143 139,86  0,00  -143 139,86  0,00  0,00  

2400 ŠZM - lôžka 133 897,52  0,00  -133 897,52  0,00  0,00  

2700 ŠZM - lôžka 7 330,37  0,00  -7 330,37  0,00  0,00  

Spolu    284 367,75  0,00  -284 367,75  0,00  0,00  

2510 Lieky na amb. + IPP + ŠZM 530 241,08  473 872,15  -56 368,93  473 866,93  -5,22  

2400 Lieky na amb. + IPP + ŠZM 401 366,57  366 984,23  -34 382,34  366 984,23  0,00  

2700 Lieky na amb. + IPP + ŠZM 3 557,81  2 338,85  -1 218,96  2 338,85  0,00  

Spolu    935 165,46  843 195,23  -91 970,23  843 190,01  -5,22  

2510 APS  80 634,40  139 568,18  58 933,78  139 568,18  0,00  

2400 APS  38 957,23  68 597,83  29 640,60  68 597,83  0,00  

2700 APS  3 186,60  21 761,20  18 574,60  21 761,20  0,00  

Spolu    122 778,23  229 927,21  107 148,98  229 927,21  0,00  

2510 Lieky na APS 338,39  301,08  -37,31  283,76  -17,32  

2400 Lieky na APS 112,03  100,08  -11,95  100,08  0,00  

2700 Lieky na APS 10,02  8,36  -1,66  8,36  0,00  

Spolu    460,44  409,52  -50,92  392,20  -17,32  

2510 Amb.body nad rámec  452,94  452,94  0,00  452,94  0,00  

2400 Amb.body nad rámec  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2700 Amb.body nad rámec  1 778,32  1 204,78  -573,54  1 204,78  0,00  

Spolu    2 231,26  1 657,72  -573,54  1 657,72  0,00  

2510 SVLZ body nad rámec  6 476,73  6 476,73  0,00  6 476,73  0,00  

2400 SVLZ body nad rámec  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2700 SVLZ body nad rámec  192,00  192,00  0,00  192,00  0,00  

Spolu    6 668,73  6 668,73  0,00  6 668,73  0,00  
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Poisťovňa TYP ZS 

Fakturovaná 
cena 

Uznaná cena 
Neuznané po revízii 

 (uznané-faktur.) 
Cena skutočne 

uhradená 
Výkony nad rámec  
(uhradené-uznané) 

I.-XII. 2019 I.-XII. 2019 I.-XII. 2019 I.-XII. 2019 I.-XII. 2019 

2510 Kapitácia 20 059,38  16 755,52  -3 303,86  15 555,43  -1 200,09  

2400 Kapitácia 4 425,96  4 096,12  -329,84  4 096,12  0,00  

2700 Kapitácia 239,56  17,92  -221,64  17,92  0,00  

Spolu    24 724,90  20 869,56  -3 855,34  19 669,47  -1 200,09  

2510 Doprava 26 669,92  27 056,09  386,17  22 800,00  -4 256,09  

2400 Doprava 13 368,19  13 251,17  -117,02  11 280,00  -1 971,17  

2700 Doprava 789,48  893,74  104,26  893,74  0,00  

Spolu    40 827,59  41 201,00  373,41  34 973,74  -6 227,26  

2510 Mamografia 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2400 Mamografia 10 287,48  16 485,42  6 197,94  16 485,42  0,00  

2700 Mamografia 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Spolu    10 287,48  16 485,42  6 197,94  16 485,42  0,00  

SPOLU 21 425 674,05  19 250 725,82  -1 043 534,13  20 634 346,32  252 206,40  

2510 RLP - Doprava, lieky 2 346,43  2 320,43  -26,00  2 320,43  0,00  

2400 RLP - Doprava, lieky 455,02  552,38  97,36  552,38  0,00  

2700 RLP - Doprava, lieky 51,52  67,17  15,65  67,17  0,00  

Spolu   2 852,97  2 939,98  87,01  2 939,98  0,00  

SPOLU CELKOM   21 428 527,02  19 253 665,80  -1 043 447,12  20 637 286,30  252 206,40  

2510 Preddavok RLP 25 288,11  18 762,15  -6 525,96  18 762,15  0,00  

SPOLU      21 453 815,13  19 272 427,95  -1 049 973,08  20 656 048,45  252 206,40  

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že nadlimity vznikajú vtedy ak je úhrada menšia ako uznaná 

čiastka , z dôvodu mesačných finančných objemov stanovených zdravotnými poisťovňami. 
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Ekonomická situácia a analýza hospodárenia: 
 

Hospodársky výsledok vrátane oddlženia MZ SR (vrátane podnikateľskej činnosti) 

 

 

Skutočnosť  Skutočnosť   Rozdiel 2019/2018 

rok 2018 rok 2019 
 

Náklady         36 137 788,44 €       32 039 343,50 €  -        4 098 444,94 €  

Výnosy          36 990 433,25 €       42 155 036,67 €           5 164 603,42 €  

Daň z príjmu                70 041,86 €              50 385,11 €  -             19 656,75 €  

Hospodársky výsledok 

po zdanení (+ zisk)  
             782 602,95 €       10 065 308,06 €           9 282 705,11 €  

 

 
 

 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica vykázala za rok 2019 kladný výsledok 

hospodárenia vo výške 10 065 308,06 €. Je to dôsledok oddlženia nášho zdravotníckeho 

zariadenia Ministerstvom zdravotníctva SR (MZ SR). 
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Skutočnosť  rok 2018 Skutočnosť   rok 2019 Rozdiel 2019/2018
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Hospodársky výsledok po vylúčení oddlženia MZ SR  

 

Skutočnosť  Skutočnosť   Rozdiel 2019/2018 

rok 2018 rok 2019 
 

Náklady         26 111 187,37 €       32 039 343,50 €           5 928 156,13 €  

Výnosy          24 314 396,73 €       26 393 898,32 €           2 079 501,59 €  

Daň z príjmu                70 041,86 €              50 385,11 €  -             19 656,75 €  

Hospodársky výsledok po 

zdanení (- strata)  
-        1 866 832,50 €  -     5 695 830,29 €  -        3 828 997,79 €  

 

        

 Po vylúčení oddlženia MZ SR sa nám znížili výnosy o 15 761 138,35 €. Oddlženie           

MZ SR sa týkalo dodávateľských faktúr (istina) vo výške 1 197 941,41 € a odpustenie dlhu 

voči spoločnosti Debitum, a. s. vo výške 14 563 196,94 €. 

 Po vylúčení oddlženia MZ SR dosiahla strata za rok 2019 výšku -5 695 830 €. Výrazne 

ju ovplyvnili nasledovné faktory: 

- zúčtovanie penále, ktoré nám vyrubila Sociálna poisťovňa, a. s. vo výške 1 793 172 € 

- úroky z omeškania platieb Daňovému úradu vo výške 84 335,60 € 

- vytvorenie rezervy na súdny spor so spoločnosťou BFF Central Europe, s.r.o. vo výške 

280 330 € 

- vytvorenie rezervy na penále zo Sociálnej poisťovne, a. s. vo výške 423 920 € 

- vytvorenie opravnej položky na pohľadávku voči MUDr. J. Dubničkovi vo výške  

459 851 € - vyšetrovanie začalo v roku 2010 a obžaloba na súd  podaná v roku 2016. 

 Vylúčením spomenutých faktorov by bola strata vo výške -2 654 221 €, čo je taktiež 

vysoká strata, ktorú ovplyvnil nárast osobných nákladov. Oproti roku 2018 osobné náklady 

stúpli až o 2 230 500 €. Bolo to dôsledkom mzdového automatu ako aj poskytovanie 

rekreačných príspevkov, zvýšenie minimálnej mzdy a následné zvyšovanie mzdových 

zvýhodnení ako sú napríklad nadčasy. Ďalším faktorom bolo zvýšenie nákladov za energie a to 

vo výške 220 918€ oproti roku 2018. Energie stúpli nielen v spotrebe, ale zvýšila sa aj cena za 

elektrickú energiu a plyn. Bližšie porovnanie v komentári nákladovej časti. 

Čo sa týka výnosovej časti, výnosy od zdravotných poisťovní v roku 2019 vzrástli 

oproti roku 2018 o 1 489 959 €, čo je však v porovnaní s medziročným nárastom v roku 2018 

pokles o 480 306 €.   
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 €15 000 000,00  

 €20 000 000,00  
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ROK 2019 

NÁKLADY SPOLU   32 089 728,61 Eur 

VÝNOSY SPOLU   42 155 036,67 Eur 

HV   10 065 308,06 Eur 

Oddĺženie MZ SR - dodávateľské faktúry   1 197 941,41 Eur 

Oddĺženie MZ SR - DEBITUM a.s.   14 563 196,94 Eur 

Oddĺženie MZ SR - odpustenie penál SP     0,00 Eur 

HV bez oddĺženia -  5 695 830,29 Eur 

Úroky z omeškania platieb - Daňový úrad    84 335,60 Eur 

Penále - Sociálna poisťovňa   1 793 172,33 Eur 

Rezerva na súdny spor BFF Central Europe     280 330,00 Eur 

Rezerva na penále    423 920,00 Eur 

Zúčtovanie MUDr. Dubničku z r. 2009 do opravných položiek    459 851,34 Eur 

Ovplyvnenie HV z minulých období   3 041 609,27 Eur 

HV bez uvedených vplyvov -  2 654 221,02 Eur 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodársky výsledok 2019 
NÁKLADY SPOLU

VÝNOSY SPOLU

HV

Oddĺženie MZ SR - dodávateľské faktúry

Oddĺženie MZ SR - DEBITUM a.s.

Oddĺženie MZ SR - odpustenie penál SP

HV bez oddĺženia

Úroky z omeškania platieb - Daňový úrad

Penále - Sociálna poisťovňa

Rezerva na súdny spor BFF Central Europe

Rezerva na penále

Zúčtovanie MUDr. Dubničku z r. 2009 do
opravných položiek
Ovplyvnenie HV z minulých období



21 

 

 

Vývoj nákladov za roky 2019, 2018 a 2017 a HV za uvedené roky 

Názov ROK 2019 ROK 2018 ROK 2017 
Rozdiel rokov 

2019 a 2018 

Rozdiel rokov 

2018 a 2017 

Rozdiel rokov 

2019 a 2017 

Spotreba materiálu 4 546 780,86 €            4 512 803,59 €                4 064 483,00 €                  33 977,27 €              448 320,59 €                 482 297,86 €  

Spotreba energií               833 906,18 €                612 987,47 €                   682 891,89 €                220 918,71 €  -            69 904,42 €                 151 014,29 €  

Predaný tovar            2 565 208,26 €             2 375 281,60 €                2 408 086,64 €                189 926,66 €  -            32 805,04 €                 157 121,62 €  

Opravy a udržiavanie - 

spolu 
              257 811,60 €                215 168,44 €                   155 516,31 €                    42 643,16 €                59 652,13 €                 102 295,29 €  

Opravy a udržiavanie - 

sponzorsky 
                  1 387,44 €  37 038,50 €                       1 384,00 €  -              35 651,06 € 35 654,50 €                            3,44 €  

Cestovné                 12 083,23 €                    6 350,70 €                     10 664,61 €                    5 732,53 €  -              4 313,91 €                     1 418,62 €  

Náklady na 

reprezentáciu  
                     289,43 €                       628,40 €                       1 251,32 €  -                   338,97 €  -                 622,92 €  -                    961,89 €  

Služby               849 897,93 €                854 517,47 €                   767 352,04 €  -                4 619,54 €                87 165,43 €                   82 545,89 €  

Mzdové náklady          13 604 598,73 €           12 006 210,51 €              11 164 811,85 €             1 598 388,22 €              841 398,66 €              2 439 786,88 €  

Zákonné sociálne 

poistenie   
           4 671 069,25 €             4 121 786,15 €                3 790 357,63 €                549 283,10 €              331 428,52 €                 880 711,62 €  

Ostatné sociálne 

poistenie 
                29 053,41 €                  19 309,41 €                       7 716,18 €                    9 744,00 €                11 593,23 €                   21 337,23 €  

Zákonné sociálne 

náklady 
              282 602,85 €                209 559,70 €                   184 510,54 €                  73 043,15 €                25 049,16 €                   98 092,31 €  

OSOBNÉ NÁKLADY - 

SPOLU 
     18 587 324,24 €       16 356 865,77 €          15 147 396,20 €          2 230 458,47 €       1 209 469,57 €          3 439 928,04 €  

Dane a poplatky                 48 913,29 €                  40 602,13 €                     53 495,20 €                    8 311,16 €  -            12 893,07 €  -                 4 581,91 €  

Zostatková cena DHM 

a DNM  
                            -   €                              -   €                                 -   €                              -   €                            -   €                               -   €  

Predaný materiál                      410,19 €                       271,57 €                          966,79 €                       138,62 €  -                 695,22 €  -                    556,60 €  

Ostatné náklady - 54x            2 242 650,89 €           10 254 002,49 €                   597 223,37 €  -         8 011 351,60 €           9 656 779,12 €              1 645 427,52 €  

Odpisy               799 049,76 €                747 668,63 €                   693 817,18 €                  51 381,13 €                53 851,45 €                 105 232,58 €  

Ostatné náklady - 55x 

a 56x  
           1 293 570,35 €                123 136,93 €                   133 644,18 €             1 170 433,42 €  -            10 507,25 €              1 159 926,17 €  

Mimoriadne náklady                        59,85 €                       464,75 €                       3 404,96 €  -                   404,90 €  -              2 940,21 €  -                 3 345,11 €  

Splatná daň z príjmov                  50 385,11 €                  70 041,86 €                     60 964,99 €  -              19 656,75 €                  9 076,87 €  -               10 579,88 €  

NÁKLADY SPOLU      32 089 728,61 €       36 207 830,30 €          24 782 542,68 €  -      4 118 101,69 €     11 425 287,62 €          7 307 185,93 €  

VÝNOSY SPOLU      42 155 036,67 €       36 990 433,25 €          22 189 172,33 €          5 164 603,42 €     14 801 260,92 €        19 965 864,34 €  

HV 
     10 065 308,06 €             782 602,95 €  -         2 593 370,35 €          9 282 705,11 €       3 375 973,30 €        12 658 678,41 €  

Staré penále SP, ktoré 

nie je možné zarátať 

do výnosov 

                            -   €             1 580 339,37 €                                 -   €                              -   €           1 580 339,37 €                               -   €  

Oddĺženie MZ SR - 

dodávateľské faktúry 
           1 197 941,41 €             1 069 096,08 €                                 -   €                128 845,33 €           1 069 096,08 €              1 197 941,41 €  

Oddĺženie MZ SR - 

DEBITUM a.s. 
         14 563 196,94 €                              -   €                                 -   €           14 563 196,94 €                            -   €            14 563 196,94 €  

Oddĺženie MZ SR - 

odpustenie penál SP 
                            -   €           11 606 940,44 €                                 -   €  -       11 606 940,44 €         11 606 940,44 €                               -   €  

HV bez oddĺženia -      5 695 830,29 €  -      1 866 832,50 €  -         2 593 370,35 €  -      3 828 997,79 €           726 537,85 €  -       3 102 459,94 €  

Úroky z omeškania 

platieb - Daňový úrad 
                84 335,60 €                              -   €                                 -   €                              -   €                            -   €                   84 335,60 €  

Penále - Sociálna 

poisťovňa 
           1 793 172,33 €                              -   €                                 -   €                              -   €                            -   €              1 793 172,33 €  

Rezerva na súdny spor 

BFF Central Europe  
              280 330,00 €                              -   €                                 -   €                              -   €                            -   €                 280 330,00 €  

Rezerva na penále zo 

Sociálnej poisťovne za 

časť roka 2018 a rok 

2019 

              423 920,00 €                              -   €                                 -   €                              -   €                            -   €                 423 920,00 €  

Zúčtovanie MUDr. 

Dubničku z r. 2009 do 

opravných položiek 

              459 851,34 €                              -   €                                 -   €                              -   €                            -   €                 459 851,34 €  

HV bez uvedených 
vplyvov 

-      2 654 221,02 €  -      1 866 832,50 €  -        2 593 370,35 €  -         787 388,52 €          726 537,85 €  -            60 850,67 €  
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Vzhľadom k situácií, ktorá nastala v hospodárení roku 2019 je nutné urobiť medziročné 

porovnania až po rok 2017, aby bolo jasné prečo je výška straty v roku 2019 tak nepriaznivá.  

Spotreba materiálu medzi rokmi 2018 a 2017 stúpla o 448 tis. € a medzi rokmi 2019 

a 2018 už len o 33 tis. €. V roku 2018 sa zvýšili náklady na lieky a ŠZM oproti roku 2017 

o 141 tis. €, čo však úzko súviselo zo zvyšovaním výkonov v ZP a následne aj zvýšením 

výnosov zo ZP oproti roku 2017 o 11%. Náklady na DHM sa zvýšili oproti roku 2017 až o 174 

tis. €, čo bolo nevyhnutné vzhľadom k tomu, že bolo potrebné zrealizovať nákup výpočtovej 

techniky na zabezpečenie implementácie nového NIS. Ďalej stúpla spotreba potravín o 24 tis. €, 

avšak ako dôsledok medziročného nárastu cien potravín na celom Slovensku. Taktiež stúpla 

spotreba čistiacich, pracích prostriedkov o 6 tis. €, ako aj spotreba tlačív a kancelárskych 

potrieb o 5 tis. €.  

Ako vidieť z priloženej tabuľky medziročný nárast spotreby materiálu medzi rokmi 2019 

a 2018 bol už len 34 tis. €. A to hlavne v spotrebe liekov a potravín. Pokles sa zaznamenal 

hlavne v spotrebe DHM, pretože nákup IT sa realizoval v spomínanom roku 2018. Taktiež bol 

zaznamenaný pokles v spotrebe krvi.  

Medzi rokmi 2018 a 2017 bol pokles v nákladoch za energie, naproti tomu v roku 2019 

oproti roku 2018 bol zaznamenaný nárast v spotrebe energií. Spôsobené to bolo jednak               

zavádzaním nových technológii, ako aj rozšírenie podnikateľskej činnosti v službe – pranie            

pre NsP Bojnice so sídlom v Prievidzi a jednak tým, že sa zvýšili ceny za elektrickú energiu             

a plyn. V roku 2018 bola priemerná cena za elektrickú energiu 0,120 €/kWh bez DPH a v roku 

2019 to už bolo 0,138 €/kWh bez DPH, čo predstavuje nárast ceny el. energie o 15%             

bez DPH oproti roku 2018. Ešte vyšší nárast nastal v cene za plyn. Kým v roku 2018 to bolo 

0,286 €/m
3 

bez DPH, tak v roku 2019 bola cena za plyn vo výške 0,446 €/m
3 

bez DPH,              

čo prestavuje nárast ceny za plyn až o 55,9% bez DPH oproti roku 2018. Na zvýšenú 

spotrebu  plynu má negatívny dopad veľmi zlý stav budov – poškodené strechy, nevymenené 

okná, ako aj tým, že budovy nie sú tepelne izolované. Čo sa týka elektrickej energie je potrebná 

akútna výmena všetkých svietidiel za úsporné, čo však z finančného hľadiska nie je možné. 

Jedným z riešení by bol energetický projekt, ktorý by bol pre nemocnicu prínosom z hľadiska 

šetrenia energií.  

Náklady za predaný tovar sa týkajú verejnej lekárne, a tým pádom nezhoršujú 

hospodársky výsledok nemocnice, pretože verejná lekáreň pre nemocnicu vytvára zisk                   

a výnosy z nej prevyšujú náklady. 

Nárast nákladov na opravy medzi rokmi 2018 a 2017 bol spôsobený tým, že je potrebná 

aspoň tá najnutnejšia oprava budov, kde bol nárast vo výške 21 tis. €. Ďalej sú vysoké náklady 

na údržbu zdravotníckej techniky a aj napriek tomu, že nemocnica zrealizovala nákup 

zdravotníckej techniky z prostriedkov rozpočtu zriaďovateľa, má veľa zdravotníckych 

prístrojov fyzicky aj morálne opotrebených. Vzhľadom k súčasnej situácií v zdravotníctve 

nemá nemocnica možnosť zakúpiť prístroje z vlastných zdrojov. Pozitívnym javom v náraste 

nákladov na opravy v roku 2018 bolo to, že nemocnici sa podarilo získať sponzorské 

prostriedky až vo výške 37 tis. €, ktoré síce sú v nákladovej položke, ale neovplyvňujú HV 

nemocnice, pretože sa prejavia aj vo výnosovej časti. V porovnaní rokov 2019 a 2018 bol 

medziročný nárast v nákladoch na opravy vo výške  43 tis. €, z toho len na opravu budov, ktoré 

sú v katastrofálnom stave bol nárast v uvedenej nákladovej položke oproti roku 2018 o 42 tis. 

€. Na ich komplexnú rekonštrukciu prostriedky nie sú a každý rok sa robia len tie najnutnejšie 

opravy. Výšku tejto nákladovej položky nie sme schopní ovplyvniť, tak ako aj opráv a údržby 

zdravotníckej techniky, keďže ako už bolo spomenuté nie je možné všetky prístroje nahradiť 

novými, a tým eliminovať opravy. 

V roku 2018 sa zaznamenal celkový nárast nákladov za služby oproti roku 2017 vo výške 

87 tis. €. Nárast vo výške 42 tis. € bol spôsobený zabezpečovaním stravovania dodávateľsky, 

vzhľadom k tomu, že sa začali prípravy na  rekonštrukciu kuchyne, ktorá bola v roku 2019 

úspešne dokončená z prostriedkov TSK. Náklady stúpli aj za služby lekárov – APS, ÚPS, 

konzília a to vo výške 87 tis. €. V ostatných službách bol zaznamenaný vo väčšine prípadov 

pokles nákladov za rok 2018 oproti roku 2017. Medziročný pokles v oblasti služieb medzi 

rokmi 2019 a 2018 bol vo výške 5 tis. €. To znamená, že služby v roku 2019 sa v globále 
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udržali približne na úrovni roku 2018. Mierny nárast v roku 2019 oproti roku 2018 bol opäť 

v službách lekárov, ktorí sú v nemocnici zamestnaní externe a to hlavne z dôvodu zabezpečenia 

spokojnosti pacientov a dodania im kvalitnej služby, aby nemocnica zvyšovala svoj kredit 

a pritiahla čo najväčší počet pacientov.  

Nedofinancovanie zo strany zdravotných poisťovní má za následok zhoršovanie 

celkového hospodárskeho vývoja nemocníc. Najväčší prepad sme zaznamenali v náraste 

osobných nákladov ako vidieť z priloženej tabuľky Vývoj nákladov za roky 2019, 2018 

a 2017 a HV za uvedené roky. Nárast osobných nákladov medzi rokmi 2018 a 2017 bol vo 

výške 1 209 tis. € avšak nárast medzi rokmi 2019 a 2018 bol už až vo výške 2 230 tis. €. Ak 

sa teda porovná nárast medzi rokom 2019 a 2017, oproti uvedenému roku je to až          

o 3 440 tis. €. Vplyv na zvýšenie osobných nákladov v roku 2019 malo poskytovanie 

rekreačných príspevkov, ktoré boli zavedené v roku 2019, mzdový automat, zvýšenie 

minimálnej mzdy. Uvedené faktory ovplyvňujúce nárast spomínaných nákladov mali 

následne vplyv aj na zvyšovanie mzdových zvýhodnení akými sú napríklad nadčasy.  

Najväčšie položky ostatných nákladoch účtovnej triedy 54x v roku 2019 tvorili penále 

vyrubené SP vo výške 1 793 tis. €, penále  vyrubené DÚ vo výške 84 tis. €, spoločnosť BFF 

Cetral Europe vyrubila úroky z omeškania platieb vo výške 83 tis. €, neodpočítateľná DPH vo 

výške 258 tis. €, ako aj náborový príspevok vo výške 10 tis. €. Čo sa týka penál zo SP tie boli 

vyrubené na základe oddlžovania istiny SP a na základe dohody boli postúpené spoločnosti 

Debitum a.s., prostredníctvom ktorej v nasledujúcom roku mali byť taktiež predmetom 

oddlžovania. Na DÚ bola v decembri 2019 zaslaná žiadosť o odpustenie, ktorej bolo v roku 

2020 vyhovené.  

Najväčšími položkami v ostatných nákladoch účtovnej triedy 55x a 56x v roku 2019 boli 

tvorby rezerv. Rezerva na súdny spor s BFF Central Europe s.r.o. vo výške 280 tis. €, rezerva 

na očakávané penále od SP vo výške 424 tis. € a tvorba zákonnej rezervy z prevádzkovej 

činnosti vo výške 124 tis. €. Taktiež bola vytvorená opravná položka na pohľadávku voči 

MUDr. Dubničkovi a to vo výške 460 tis. €.  

Najväčšie položky ostatné náklady účtovnej triedy 54x v roku 2018 tvorili penále                

zo spoločnosti BFF Central Europe s.r.o. vo výške 384 tis. €, neodpočítateľná DPH vo výške 

198 tis. €. 

Najväčšou položkou v ostatné náklady účtovnej triedy 55x a 56x v roku 2018 bola tvorba 

zákonnej rezervy z prevádzkovej činnosti vo výške 110 tis. €.  

Najväčšie položky ostatné náklady účtovnej triedy 54x v roku 2017 tvorili penále 

vyrubené SP vo výške 10 027 tis. €. Ďalej tu boli zúčtované penále zo spoločnosti BFF Central 

Europe s.r.o. vo výške 20 tis. €, neodpočítateľná DPH vo výške 176 tis. € a ostatné výplaty 

fyzickým osobám 22 tis. € 

Najväčšou položkou v ostatné náklady účtovnej triedy 55x a 56x v roku 2017 bola tvorba 

zákonnej rezervy z prevádzkovej činnosti vo výške 127 tis. €. 

 

Prílohu správy tvorí aj Súvaha a Výkaz ziskov a strát za rok 2018 
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Krátkodobé záväzky rok 2019 

Druh záväzku 
Krátkodobé záväzky  

v lehote splatnosti  po lehote splatnosti SPOLU 

VšZP               220 432,45 €             220 432,45 €  

ZP Dôvera                  27 129,53 €               27 129,53 €  

ZP Union                     2 350,35 €                 2 350,35 €  

Sociálna poisťovna  spolu             2 206 026,81 €                4 089 125,97 €       6 295 152,78 €  

v tom:        

istina                412 854,48 €                4 089 125,97 €       4 501 980,45 €  

penále             1 793 172,33 €         1 793 172,33 €  

DDS zamestanávateľ + 

zamestnanec                    5 446,43 €                 5 446,43 €  

Daňový úrad                228 682,89 €             228 682,89 €  

DPH a ostatné dane a poplatky                   26 948,58 €                     46 489,30 €             73 437,88 €  

Voči dodávateľom spolu            1 525 698,40 €                1 382 425,65 €       2 908 124,05 €  

v tom:        

lieky               752 298,20 €                   375 203,09 €       1 127 501,29 €  

ŠZM               453 841,18 €                   515 265,87 €           969 107,05 €  

energie                119 452,21 €                   161 057,92 €           280 510,13 €  

potraviny                  48 261,21 €                     17 595,82 €             65 857,03 €  

ostatné (opravy, telefóny...)               151 845,60 €                   313 302,95 €           465 148,55 €  

Záväzky voči zamestnancom               919 307,53 €             919 307,53 €  

Ostatné záväzky                287 492,64 €                4 425 995,18 €       4 713 487,82 €  

SPOLU záväzky             5 449 515,61 €                9 944 036,10 €     15 393 551,71 €  

Ostatné záväzky  po lehote splatnosti - v uvedenej sume hlavnú časť tvorí čiastka               

4 425 995,18 € čo sú záväzky zo Sociálnej poisťovne,  ktoré boli postúpené na spoločnosť 

Debitum v 12/2019.  

Čiastka evidovaná po lehote splatnosti vo výške 46 489,30 € v ostatných daniach 

a poplatkoch, predstavuje neuhradený poplatok za komunálny odpad Mestu Považská Bystrica. 
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Krátkodobé záväzky za roky 2018 a 2019 

  

v lehote 

splatnosti rok 

2018 

po lehote 

splatnosti rok 

2018 

SPOLU ROK 

2018 

v lehote 

splatnosti rok 

2019 

po lehote 

splatnosti rok 

2019 

SPOLU ROK 2019 

VšZP       199 379,04 €                           -   €           199 379,04 €        220 432,45 €                        -   €           220 432,45 €  

ZP Dôvera          20 965,67 €                           -   €             20 965,67 €           27 129,53 €                        -   €             27 129,53 €  

ZP Union             2 051,85 €                          -   €               2 051,85 €             2 350,35 €                        -   €               2 350,35 €  

Sociálna poisťovna  spolu        353 195,76 €       5 506 413,05 €       5 859 608,81 €     2 206 026,81 €     4 089 125,97 €       6 295 152,78 €  

v tom:              

istina        353 195,76 €       5 506 413,05 €       5 859 608,81 €        412 854,48 €     4 089 125,97 €       4 501 980,45 €  

penále                        -   €                           -   €                           -   €     1 793 172,33 €                        -   €       1 793 172,33 €  

DDS zamestanávateľ + 

zamestnanec            3 406,30 €                          -   €               3 406,30 €             5 446,43 €                        -   €               5 446,43 €  

Daňový úrad        205 212,05 €                           -   €           205 212,05 €        228 682,89 €                        -   €           228 682,89 €  

DPH a ostatné dane a poplatky           57 024,87 €  
                          -   

€             57 024,87 €           26 948,58 €           46 489,30 €             73 437,88 €  

Voči dodávateľom  spolu    1 714 187,94 €       2 083 732,20 €       3 797 920,14 €     1 525 698,40 €     1 382 425,65 €       2 908 124,05 €  

v tom:              

lieky       995 072,01 €           683 314,78 €       1 678 386,79 €        752 298,20 €        375 203,09 €       1 127 501,29 €  

ŠZM       458 694,69 €           867 490,56 €       1 326 185,25 €        453 841,18 €        515 265,87 €           969 107,05 €  

energie          59 255,07 €           221 604,54 €           280 859,61 €        119 452,21 €        161 057,92 €           280 510,13 €  

potraviny          61 225,58 €                           -   €             61 225,58 €          48 261,21 €           17 595,82 €             65 857,03 €  

ostatné (opravy, telefóny...)       139 940,59 €           311 322,32 €           451 262,91 €        151 845,60 €        313 302,95 €           465 148,55 €  

Záväzky voči zamestnancom       796 326,04 €                           -   €           796 326,04 €        919 307,53 €                        -   €           919 307,53 €  

Ostatné záväzky             2 631,30 €     14 743 544,14 €     14 746 175,44 €        287 492,64 €     4 425 995,18 €       4 713 487,82 €  

SPOLU záväzky     3 354 380,82 €     22 333 689,39 €     25 688 070,21 €     5 449 515,61 €     9 944 036,10 €     15 393 551,71 €  
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         Ako vidieť z priložených tabuliek a grafov záväzky v roku 2019 v porovnaní s rokom 

2018 klesli voči dodávateľom v celkovej výške 898 tis. €, z toh po lehote splatnosti nastal 

pokles o 701 tis. € a v lehote splatnosti o 197 tis. €. Tento priaznivý vývoj ovplyvnil proces 

oddlženia, kde v roku 2019 sme boli oddlžený voči dodávateľom v celkovej výške 1 198 tis. €.  
 

 

 

Krátkodobé pohľadávky rok 2019 
 

POHĽADÁVKY 
po lehote splatnosti        

k 31.12.2019 

v lehote splatnosti         

k 31.12.2019 
SPOLU 

ZDRAVOTNÉ 

POISŤOVNE                   27 169,48 €             3 544 253,41 €    3 571 422,89 €  

   -VŠZP                   24 931,48 €             2 176 442,41 €    2 201 373,89 €  

   -Dôvera                                  -   €             1 285 685,00 €    1 285 685,00 €  

   -Union ZP                     2 238,00 €                   82 126,00 €          84 364,00 €  

   -ostatné poisťovne                                  -   €                                  -   €                         -   €  

OSTATNÉ 

POHĽADÁVKY                   81 949,00 €                 229 206,71 €        311 155,71 €  

SPOLU            109 118,48 €         3 773 460,12 €   3 882 578,60 €  

 

Nemocnica voči zdravotným poisťovniam nemá žiadne reálne pohľadávky po lehote 

splatnosti. Pohľadávky evidované v tabuľke sú z omeškaním sú väčšinou opravné výkony, 

ktoré sa riešia s poisťovňami zápočtovo v rámci zmluvne dohodnutých podmienok.  

-1 000 000,00 € 

-500 000,00 € 

0,00 € 

500 000,00 € 

1 000 000,00 € 

1 500 000,00 € 

2 000 000,00 € 

2 500 000,00 € 

v lehote
splatnosti
rok 2019

po lehote
splatnosti
rok 2019

v lehote
splatnosti
rok 2018

po lehote
splatnosti
rok 2018

v lehote
splatnosti

-
porovnani
e r. 19 a r.

18

po lehote
splatnosti

-
porovnani
e  r. 19 a

r. 18

- liekov 743 684,28 € 375 203,09 € 995 072,01 € 683 314,78 € €(251 387,73 -308 111,69 € 

- ŠZM 453 841,18 € 515 265,87 € 458 694,69 € 867 490,56 € €(4 853,51) -352 224,69 € 

- energií 119 452,21 € 161 057,92 € 59 255,07 € 221 604,54 € €60 197,14  -60 546,62 € 

- potravín 48 261,21 € 17 595,82 € 61 225,58 € 0,00 € €(12 964,37) 17 595,82 € 

- ostatným ( opravy, služby...) 151 845,60 € 313 302,95 € 139 940,59 € 311 322,32 € €11 905,01  1 980,63 € 

SPOLU: 1 517 084,48 1 382 425,65 1 714 187,94 2 083 732,20 €(197 103,46 -701 306,55 € 

Porovnanie záväzkov za roky                                        
2019 a 2018 u dodávateľov 
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Krátkodobé pohľadávky za roky 2018 a 2019 

 

POHĽADÁVKY 

po lehote 

splatnosti               

k 31.12.2019 

v lehote 

splatnosti                      

k 31.12.2019 

SPOLU 

po lehote 

splatnosti                

k 31.12.2018 

v lehote 

splatnosti               

k 31.12.2018 

SPOLU 

ZDRAVOTNÉ 

POISŤOVNE      27 169,48 €     3 544 253,41 €     3 571 422,89 €         6 193,00 €     3 429 732,00 €     3 435 925,00 €  

   -VŠZP      24 931,48 €     2 176 442,41 €     2 201 373,89 €         6 193,00 €     1 912 416,00 €     1 918 609,00 €  

   -Dôvera                     -   €     1 285 685,00 €     1 285 685,00 €       1 424 609,00 €     1 424 609,00 €  

   -Union ZP        2 238,00 €           82 126,00 €           84 364,00 €             92 707,00 €           92 707,00 €  

   -ostatné poisťovne                     -   €                       -   €                        -   €                    -   €                       -   €                        -   €  

OSTATNÉ 

POHĽADÁVKY      81 949,00 €         229 206,71 €         311 155,71 €     645 209,00 €     1 030 722,00 €     1 675 931,00 €  

SPOLU  109 118,48 €   3 773 460,12 €   3 882 578,60 €   651 402,00 €   4 460 454,00 €   5 111 856,00 €  

 

 

 

 
 

 €-    

 €1 000 000,00  

 €2 000 000,00  

 €3 000 000,00  

 €4 000 000,00  

Krátkodobé pohľadávky rok 2019  

po lehote splatnosti k 31.12.2019 v lehote splatnosti k 31.12.2019 SPOLU

 €-    
 €5 000 000,00  

 €10 000 000,00  
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 €20 000 000,00  

Krátkodobé pohľadávky roky 2018 a 2019 

po lehote splatnosti k 31.12.2019 v lehote splatnosti k 31.12.2019 SPOLU

po lehote splatnosti k 31.12.2018 v lehote splatnosti k 31.12.2018 SPOLU
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   Výnosy zo ZP podľa jednotlivých segmentov za rok 2019 

  VšZP DÔVERA ZP UNION ZP EU POISTENCI  Spolu po segmentoch 

Hospitalizácie (HP) 
       8 256 453,63 €         5 466 316,01 €            293 291,87 €  

      112 906,61 €            14 128 968,12 €  

JZS 
       1 082 970,40 €                          -   €              51 590,13 €  

         17 110,21 €               1 151 670,74 €  

Ambulancie 
      1 780 238,22 €            758 246,05 €              67 066,68 €  

         22 068,69 €               2 627 619,64 €  

SVLZ 
          878 695,45 €            208 845,23 €              24 244,80 €  

         13 039,27 €               1 124 824,75 €  

Krv 
          123 873,09 €              69 904,40 €                4 186,41 €  

                        -   €                  197 963,90 €  

Lieky 
          458 759,80 €            360 340,78 €                5 099,10 €  

           3 380,52 €                  827 580,20 €  

ŠZM 
          139 005,75 €                3 120,41 €                2 391,00 €  

           1 297,91 €                  145 815,07 €  

Stacionár 
          125 898,48 €              54 754,00 €                6 058,48 €  

           1 477,04 €                  188 188,00 €  

Doprava 
            54 326,73 €              23 869,63 €                4 846,56 €  

              123,17 €                    83 166,09 €  

SPOLU ZA ZP      12 900 221,55 €     6 945 396,51 €        458 775,03 €        171 403,42 €             20 475 796,51 €  
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 €10 000 000,00  

 €15 000 000,00  
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 €25 000 000,00  

Výnosy zo ZP za rok 2019 podľa jednotlivých 
segmentov  

VšZP DÔVERA ZP UNION ZP EU POISTENCI Spolu po segmentoch
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Podnikateľská činnosť 
                 

Hospodársky výsledok  

podnikat. činnosti (PČ) 

Skutočnosť  

rok 2018 

Skutočnosť   

rok 2019 

Mesačný  priemer  

rok 2019 

Index  

2019/ 2018 

Náklady PČ 3 359 640,12 € 3 745 657,71 € 312 138,14 € 1,1149 

Výnosy PČ 3 694 383,22 € 3 995 974,07 € 332 997,84 € 1,0816 

Daň z príjmu      69 686,28 €      50 385,11 €    4 198,76 € 0,7230 

Hospodársky výsledok 

po zdanení (+ zisk) 
      265 056,82 €       199 931,25 €   16 660,94 € 0,7543 

 Z podnikateľskej činnosti sme vykázali za rok 2019 zisk po zdanení vo výške  

199 931,25 €. Oproti roku 2018 poklesol o 65 125 57 €. 

V sledovanom období bolo hlavnou náplňou podnikateľskej činnosti NsP PB: prenájom 

dočasne nevyužívaných nebytových priestorov pre zdravotné a nezdravotné subjekty, 

parkovanie v areáli NsP PB, prenájom bytových jednotiek, predaj liekov, zdravotníckych 

pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni, uskutočňovanie služieb - pranie pradla, 

sterilizácia, stravovanie. 

 V roku 2019 nenastali oproti roku 2018 v rámci podnikateľskej činnosti zásadné zmeny 

v štruktúre a objeme poskytovaných služieb. Objem služieb bol závislý od uzavretých zmlúv 

na prenájom priestorov a požiadaviek klientov na dodávky služieb. Novými prvkami roku 

2019, ktoré ovplyvnili výnosy podnikateľskej činnosti  bolo parkovanie a pranie pre externé 

subjekty. V roku 2019 sme uviedli do prevádzky zrekonštruovaný parkovací systém. Jeho 

prínos do výnosov predstavoval 11 000€. Pranie pre externé subjekty objemovo narástlo na 

základe zmluvy uzavretej s NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.  

 Nákladová úroveň stúpla oproti roku 2018 o 11% (386 018 €). Objem nákladov 

zodpovedal úrovni vstupných cien nakupovaných materiálov, služieb a nákladovej náročnosti 

výkonov. Rast zaznamenala náročnosť na dodávku energií a náročnosť na osobné náklady 

(okrem inflačných vplyvov aj zavedenie dvojsmennej prevádzky v práčovni).  

 Vývoj súhrnných položiek bol nasledujúci: Spotrebované nákupy +10%, Služby +1 %, 

Osobné náklady +21%. 

 Výnosy v roku 2019 oproti rok 2018 vzrástli o 8%. (301 591 €). Okrem pokračujúceho 

rastúceho trendu výnosov za predaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu 

vo verejnej lekárni (6%) sa na zvýšení výnosov významne podieľali služby a to pranie  

pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Spolu s ďalšou zaktivovanou službou – parkovaním  

priniesli do výnosov cez 136 000 €, čím výnosy zo služieb posunuli o 190%. 

 Výsledok hospodárenia sa vyvíjal v závislosti od vývoja nákladov a výnosov. 

Rýchlejší rast nákladov oproti výnosom spôsobil pokles výsledku hospodárenia voči roku 2018. 

Dôvodom sú nárazové prvotné náklady na rozbeh a rozšírenie služieb parkovania a prania. 
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Ľudské zdroje 
 

Kategória pracovníkov 
Stav   

k 31.12.2018 

Stav 

k 31.12.2019 
Zmena 

Lekári 132,73 144,83 12,10 

Zubný lekári - - - 

Farmaceuti     7,00     6,80  -0,20 

Sestry 319,80 318,60  -1,20 

Pôrodné asistentky   32,00   31,00    -1,00 

Laboranti   27,00   26,00  -1,00 

Zdravotnícki záchranári     1,00     6,05   5,05 

Verejný zdravotník     1,00     1,00   0,00 

Asistenti* 183,60 184,60   1,00 

Iní zdravotnícki pracovníci     7,50     7,50   0,00 

Zdravotnícki pracovníci spolu 711,63 726,38 14,75 

Nezdravotnícki pracovníci spolu 193,15 210,50 17,35 

Zamestnanci celkom 904,78 936,88 32,10 

 

Poznámka: Asistenti *  sanitári   40   

rádiologickí technici 13 

nutriční terapeuti    4  

maséri     2     

praktické sestry           108    

fyzioterapeuti  17,60 

 Čísla uvedené v tabuľke predstavujú prepočítaný stav zamestnancov k poslednému dňu 

sledovaného obdobia, t. j. k 31.12.2018 a k 31.12.2019. Priemerný počet zamestnancov  

v roku 2019 je oproti priemernému počtu v roku 2018 vyšší o 15,80 osôb.  

 Z tabuľky vyplýva, že počty zamestnancov sa zvýšili predovšetkým v nezdravotníckych 

kategóriách, kde došlo k nárastu o 17,35 osôb. Tento stav bol spôsobený zavedením 

dvojzmennej prevádzky v práčovni ako aj nutnosťou prijatia upratovačiek, vzhľadom k tomu, 

že v tejto kategórii zamestnancov je vysoká práceneschopnosť a nie je možné zabezpečiť               

bez prijatia nových pracovných síl upratovacie služby v požadovanej kvalite.  

V rámci zdravotníckych pracovníkov pribudlo najviac zamestnancov v povolaní lekár (12,10 

osôb). Väčšinou sa jednalo o absolventov škôl.  
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Kategória pracovníkov 
Fyzický stav 

k 31.12.2018 

Fyzický stav 

k 31.12.2019 
Rozdiel 

Lekár 143 158 15 

Farmaceut 7 7 0 

Sestra 324 323 -1 

Pôrodná asistentka 32 31 -1 

Zdravotnícky laborant 20 19 -1 

Farmaceutický laborant 7 7 0 

Fyzioterapeut 18 18 0 

Zdravotnícky záchranár 1 7 6 

Verejný zdravotník 1 1 0 

Praktická sestra 105 108 3 

RTG-technik 13 13 0 

Nutričný terapeut 3 4 1 

Masér 2 2 0 

Sanitár 43 40 -3 

Iný zdravotnícky pracovník 8 8 0 

Zdravotnícki pracovníci 

spolu 
727 746 19 

Nezdravotnícki pracovníci 

spolu 
198 216 18 

Zamestnanci spolu 925 962 37 

 

 

V rámci roka 2019 pribudlo celkovo 144 zamestnancov. Z uvedeného počtu bolo                  

33 lekárov, 31 sestier, 20 praktických sestier a 38 zamestnancov bolo z kategórie robotnícke 

povolania (napr. upratovačky, vodiči a pod.). Do celkového počtu zamestnancov, ktorí pribudli 

sú zarátané nie len osoby novoprijaté, ale aj ženy po návrate z rodičovskej dovolenky a taktiež 

zamestnanci, ktorých sme získali tzv. delimitáciou, teda prechodom práv a povinností 

z pracovnoprávnych vzťahov a to v celkovom počte 12 osôb.   

Zamestnancov, ktorí ubudli v priebehu roka bolo celkovo 107. Z dôvodu odchodu              

do dôchodku ukončilo pracovný pomer 10 zamestnancov. V prevažnej miere sa jednalo o sestry 

a nezdravotníckych pracovníkov. Najviac zamestnancov ubudlo v kategórii sanitár a to hlavne 

z dôvodu preradenia týchto pracovníkov za praktické sestry po dosiahnutí odbornej 

spôsobilosti.   
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Veková štruktúra 

Kategória pracovníkov Priemerný vek 

Lekár 41,1 

Farmaceut 46,2 

Sestra 44,1 

Pôrodná asistentka 46,6 

Zdravotnícky laborant 47,1 

Farmaceutický laborant 51,3 

Fyzioterapeut 43,7 

Zdravotnícky záchranár 40,0 

Verejný zdravotník 32,6 

Praktická sestra 43,0 

RTG-technik 53,1 

Nutričný terapeut 39,4 

Masér 48,8 

Sanitár 51,0 

Iný zdravotnícky pracovník 45,3 

THP 49,0 

Robotnícke povolania 53,0 

 

V roku 2019 v našej nemocnici neprebiehal rezidentský program.  

 

Vzdelávanie zamestnancov, spolupráca so SZŠ a inými vzdelávacími inštitúciami. 

Naša nemocnica má záujem, aby si pracovníci neustále zvyšovali, obnovovali 

ako aj rozširovali svoju kvalifikáciu. Umožňujeme štúdium popri zamestnaní.  

V rámci toho je nemocnica flexibilná pri poskytovaní študijného voľna a zároveň 

však zvyšovanie a rozširovanie kvalifikácie je v súlade s požiadavkami 

zamestnávateľa a zamestnanec má uzavretú dohodu o zvýšení kvalifikácie v zmysle 

Zákonníka práce §-155.  

Nemocnica poskytuje priestor aj pre absolventskú prax podľa požiadaviek. Spolupracuje 

s nasledovnými inštitúciami : 

- Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine 

- Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

- Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

- Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne 

- Lekárska fakulta Univerzity Paláckého v Olomouci 

- Lekárska fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave 

- Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe 

- Lekárska fakulta v Hradci Králové 

- Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy 

- SZŠ Považská Bystrica 
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Investície 

 

 
 
Kapitálové výdavky TSK v celkovej výške 2 451 599,77 €: 

 

1. Automatický externý defibrilátor 10 ks vrátane náhradných elektród - 23 482,80 € 

2. Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a  spotreby liekov a špeciálneho 

zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav - 884 328,- € 

3. Digitálna telefónna ústredňa - 68 400,- € 

4. Digitálny skiagrafický RTG prístroj pre centrálny a urgentný príjem – 209 880,- € 

5. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica –  402 035,71 € 

6. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – 

Gastrotechnológia - 299 428,88 € 

7. PD - Jednotka magnetickej rezonancie (stavebná časť) – 69 600,- € 

8. PD – Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná  časť) – 

14 400,- € 

9. Polohopisné a výškopisné zameranie časti areálu nemocnice vrátane vytýčenia 

inžinierskych sietí – 4 700,- € 

10. Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora – 111 409,25  

11. Sanitné vozidlo RLP – 2 ks – 137 468,34 € 

12. Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť) – 

84 016,63 € bez DPH 

13. Stavebný dozor - Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov 

a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – 1 980,- € 

14. Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne – 3 245,- € 

15. Stavebný dozor - Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme 

(stavebná časť) – 921,- € 

16. USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem – 82 080,- € 

17. Zariadenie na prepravu, distribúciu a uchovanie jedál a nápojov – 23 264,16 € 

18. PD – Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre – 30 960,- € 

 

 

 

 

 €2 451 599,77  

 €25 052,00   €9 960,00  

 €2 486 611,77  

Investičný majetok podľa zdrojov 
financovania za rok 2019 - finančné plnenie 

Kapitálové výdavky TSK Vlastné zdroje Sponzorské prostriedky SPOLU:
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Investície z vlastných zdrojov v celkovej výške 25 052,- €: 

 

1. Statické posúdenie stropu pre osadenie technológie kuchyne – 960,- € 

2. Štrbinová lampa pre očnú JAS – 6 960,- € 

3. Rekonštrukcia kuchyne, elektroinštalácia – odborné stanovisko – 276,- € 

4. Rekonštrukcia kuchyne – vypracovanie projektovej dokumentácie – 954,- € 

5. Rekonštrukcia kuchyne – výroba a montáž rebríkov (2ks) – 1 125,- € 

6. Rekonštrukcia kuchyne – protipožiarne dvere – 306,- € 

7. Prístroj na lymfodrenáž – 3 108,- € 

8. Poplatok za vyjadrenie – magnetická rezonancia – 120,- € 

9. Poplatok za vyjadrenie k stavebnému povoleniu – montáž transformátora – 120,- € 

10. Chladiaci box – krvná banka – 5 862,- € 

11. Stavebné úpravy ZZS – 5 261,- € 

 
 

   Investície zo sponzorských prostriedkov v celkovej výške 9 960,- €: 

 

1. Antidekubitné lôžko a antidekubitné matrace – 9 960,- € 

 

 

Výdavky celkom k 31.12.2019 (vecné plnenie) 2 502 036,66 € 

v tom: 

DHM – stroje a zariadenia                                    1 605 417,68 € 

 Lymfodrenážny prístroj pre dermatovenerológiu         3 108,00 € 

•  Krvná banka pre HTO             5 862,00 € 

•  USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem        82 080,00 € 

•  Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne – Gastrotechnológia 299 428,88 € 

•  Automatický externý defibrilátor 10 ks vrátane náhradných elektród    23 482,80 € 

•  Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM 

  vrátane stavebných úprav – technológia       742 483,50 € 

•  Digitálna telefónna ústredňa          68 400,00 € 

•  Digitálny skiagrafický RTG prístroj pre centrálny a urgentný príjem   209 880,00 € 

•  Sanitné vozidlo RLP – 2 ks        137 468,34 € 

•  Zariadenie na prepravu, distribúciu a uchovanie jedál a nápojov     23 264,16 € 

•  5 ks elektrické polohovateľné lôžko pre ortopédiu        9 960,00 € 

 

DHM – stavby vrátane technického zhodnotenia         774 768,98 € 
• Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne     402 035,61 € 

• Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne - stavebný dozor       3 245,00 € 

• Rekonštrukcia VN merania dodávka a montáž transformátora    117 005,91 € 

• Úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť) 100 819,96 € 

• Stavebný dozor - Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov 

 a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav      1 980,00 € 

• Stavebný dozor – Staveb. úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme  

 (stavebná časť)                 921,00 € 

• Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho 

 zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – stavebná časť   141 844,50 € 

• Stavebné úpravy (Prevádzková budova ) na Stanicu záchrannej zdrav. služby     5 261,00 € 

• Protipožiarne dvere (Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne)         306,00 € 

• Výroba a montáž rebríkov (Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne)   1 350,00 € 
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DHM – projektová dokumentácia          121 850,00 € 
• Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne - posúdenie PD TI –         276,00 € 

• Polohopisné a výškopisné zameranie časti areálu NsP PB 

 vrátane vytýčenia inžinierskych sietí           4 700,00 € 

• PD NN prípojky (Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne)           954,00 €  

• PD - Jednotka magnetickej rezonancie (stavebná časť)       69 600,00 € 

• PD - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzačov v energocentre      30 960,00 € 

• PD - Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme  

 (stavebná časť)             14 400,00 € 

• PD - Stavebné úpravy (Prevádzková budova ) na Stanicu záchrannej  

 zdravotnej služby                 960,00 € 

 

Kapitálové výdavky TSK  
  

  Trenčiansky samosprávny kraj rozpisom rozpočtu na rok 2019 a Rozpočtovým 

opatrením č. 748/704/12/2019 schválil pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica  

(NsP PB) finančné prostriedky – kapitálové výdavky  v celkovej výške  4 834 966 € účelovo 

viazané na obstaranie nasledujúcich akcií: 

 

1. Automatický externý defibrilátor 10 ks vrátane náhradných elektród 

 Výška zdrojov 25 000 €, po úprave 23 483 €, čerpanie 23 482,80 € 

     Predmetom investičnej akcie je nákup 10 ks automatický externý defibrilátor pre laikov, 

ktorý na základe zrozumiteľných hlasových povelov dokážu v prípade nutnosti zachrániť 

ľudský život. 

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a súhlasu TSK č. 350 prostredníctvom elektronického kontraktačného systému. 

Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  Pharmacare Slovakia, 

s.r.o. Nitra  so zmluvnou cenou 23 482,80 € a lehotou dodania predmetu zmluvy do 19.7.2019. 

Dodávateľ v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy Z201920024_Z  zo dňa 26.6.2019 dodal 

objednávateľovi tovar – 10 ks automatické externé defibrilátory AED G5 vrátane náhradných 

elektród dňa 24.7.2019. 

 

2. Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a  spotreby liekov a špeciálneho 

 zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav 

 Výška zdrojov 884 328 €, čerpanie 884 328 € 

 Predmetom investičnej akcie je realizácia nového konceptu skladovania, výdaja, 

evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotného materiálu aplikáciou moderných 

automatických a poloautomatických zariadení v nemocničnej lekárni a sklade ŠZM v NsP PB. 

 Obstaranie zákazky Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov 

a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – stavebná časť bolo 

realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a súhlasu TSK  

č. 227 zo dňa 15.5.2019 cenovým prieskumom podľa čl. 7 ods.7 písm. d) platnej smernice 

o potupe pri verejnom obstarávaní.  

 Na základe výsledku vykonaného cenového prieskumu bol vyhodnotený ako úspešný 

dodávateľ  Aktiv Pro, s.r.o. Považská Bystrica  a následne podpísaná zmluva o dielo dňa 

27.6.2019 s lehotou realizácie diela do 30 pracovných dní a zmluvnou cenou za dielo 

141 844,50 €.  Zhotoviteľ Aktiv Pro, s.r.o. Považská Bystrica v súlade so zmluvou  

o dielo odovzdal objednávateľovi ukončené dielo dňa 28.8.2019. 

 Obstaranie zákazky Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov 

a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – technológia bolo 

realizované na základe súhlasu TSK č. 228 zo dňa 15.5.2019 v súlade so zákonom č. 343/2015 
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Z. z. o verejnom obstarávaní – verejná súťaž zverejnená vo vestníku verejného obstarávania 

č.106/2019, značka 13643-MST, dňa 29.5.2019. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená 

do 16.7.2019. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bol vyhodnotený ako úspešný 

dodávateľ KOVAL SYSTEMS, a.s. Beluša a následne podpísaná Zmluva o kúpe a montáži dňa 

2.9.2019 s lehotou dodania do 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy a zmluvnou cenou 

898 440 € s DPH. V roku 2020 bola realizovaná dodávka v objeme 742 483,50 €. 

 

3. Autorský dozor – Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení  

 na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica -  I. etapa 

 Výška zdrojov 12 000 € 
 Zákazka k 31.12.2019 nerealizovaná. 

 

4. CT prístroj 

 Výška zdrojov 960 000 €, čerpanie  0 € 

 Predmetom investičnej akcie je nákup nového CT prístroja z dôvodu zabezpečenia 

neodkladných diagnostických vyšetrení – poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti 

a zvýšenia komfortu pri vyšetrení pacientov.  

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a súhlasu TSK č. 828 zo dňa 16.12.2019. Verejné obstarávanie zabezpečované  

MZ SR centrálnym obstarávaním – verejná súťaž s vyhodnotením EA. Automatizovaným 

spôsobom v EA zo dňa 17.12.2019 bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  SIEMENS 

Halthcare, s.r.o. Bratislava so zmluvnou cenou 944 412,80 €. Predpoklad dodania CT prístroja 

rok 2020. 

 

5. Digitálna telefónna ústredňa 

 Výška zdrojov 108 390 €, po úprave 68 400 €, čerpanie 68 400 € 

 Predmetom investičnej akcie je nákup digitálnej telefónnej ústredne ako náhrada  

za jestvujúcu telefónnu ústredňa Kapsch Meridian 1 výrobcu Nortel, ktorá je v prevádzke  

od roku 2005. Uvedené zariadenie telefónnej ústredne vzhľadom na nedostatočnú funkcionalitu 

a stabilitu, morálnu opotrebovanosť a nedostupnosť náhradných dielov je momentálne v stave 

provizória a fungujeme len v obmedzenom režime.  

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a súhlasu TSK č. 409 prostredníctvom elektronického kontraktačného systému. 

Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  MIKROHUKO, s.r.o. 

Banská Bystrica so zmluvnou cenou 68 400 € a lehotou dodania predmetu zmluvy  

do 13.12.2019. Dodávateľ v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy Z201933791_Z  zo dňa 

7.11.2019 dodal objednávateľovi tovar - digitálna telefónna ústredňa dňa 10.12.2019. 

 

6. Digitálny skiagrafický RTG prístroj pre centrálny a urgentný príjem 

 Výška zdrojov 231 200 €, po úprave 215 880 €, čerpanie 209 880 € 

 Doplnenie novej prístrojovej techniky, ktorá predstavuje nevyhnutnú súčasť zdravotnej 

starostlivosti o akútnych pacientov a ktorá prispeje k výraznému skvalitneniu poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti na vyššej úrovni na centrálnom a urgentnom príjme NsP PB. 

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a súhlasu TSK č. 276 zo dňa 10.6.2019 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému. Obchod bol vyhlásený dňa 6.8.2019. Automatizovaným spôsobom 

bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  TYREX-xray, s.r.o. Trenčín so zmluvnou cenou 

215 880 € a lehotou dodania predmetu zmluvy do 15.11.2019. Dodávateľ v súlade 

s podmienkami Kúpnej zmluvy Z201924446_Z  zo dňa 9.8.2019 a  Dodatku č. 1 dodal 

objednávateľovi tovar – digitálny skiagrafický RTG prístroj dňa 11.12.2019 v celkovej hodnote 

209 880 s DPH. 
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7. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu 

 a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica -  I. etapa 

 Výška zdrojov 1 200 000 €, po úprave 1 100 914 € 

 Zákazka k 31.12.2019 nerealizovaná. 

 

8. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica 

 Výška zdrojov 402 861 €, čerpanie 402 035,71 € 

    Pokračovanie investičnej akcie, ktorej zámerom je komplexná rekonštrukcia  

a modernizácia stravovacej prevádzky v NsP PB. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť  

VHS-PS-FIDES, s.r.o. Bratislava. Cena diela v zmysle ZoD zo dňa 12.12.2019 a Dodatku č. 2 

je 696 086,06 € s DPH.  Zhotoviteľ odovzdal ukončenú stavbu objednávateľovi dňa 5.5.2019 

a dňa 23.5.2019 požiadala NsP PB Mesto Považská Bystrica o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 29.10.2019 a právoplatné 31.10.2019. 

 V roku 2019 boli vykonané práce a dodávky v celkovej hodnote 389 250,92  € s DPH  

a 31.12.2019 boli uhradené faktúry v celkovej výške 402 035,71 € vrátane zádržného  

zo zmluvných vzťahov. 

 

9. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - 

 Gastrotechnológia 

 Výška zdrojov 300 000 €,  čerpanie 299 428,88 € 

     Gastrotechnológia pre investičnú akciu Komplexná rekonštrukcia a modernizácia 

kuchyne bola dodaná a nainštalovaná v súlade s uzavretou Kúpnou zmluvou zo dňa 24.10.2018 

dodávateľom GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. Piešťany v  celkovej hodnote 900 000 €,  

z toho v roku 2019 v hodnote 299 428,88 €. Dodávateľ odovzdávajúcim protokolom zo dňa 

15.4.2019 odovzdal kupujúcemu gastrotechnológiu podľa zmluvy. Dodané a nainštalované 

zariadenie bolo odskúšané a je schopné bezpečnej prevádzky. 

 

10. PD - Jednotka magnetickej rezonancie (stavebná časť) 

 Výška zdrojov 69 600 €, čerpanie 69 600 € 

 Účelom predmetu zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie stavebnej časti  

pre umiestnenie diagnostických zariadení v zmysle zobrazovacích vyšetrovacích modalít:  

MR, CT, RTG a USG s cieľom  vybudovania moderného diagnostického centra, ktoré by bolo 

súčasťou oddelenia urgentného príjmu nemocnice. 

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a podľa čl. 7 ods.7 písm. d) platnej Smernice predsedu TSK o postupe pri verejnom 

obstarávaní. Udelenie súhlasu bolo vydané 28.5.2019 pod č. 226. Úspešným zhotoviteľom               

sa v rámci vykonaného cenového prieskumu stala spoločnosť ARCHICO, s.r.o. Kalinovo 

so zmluvnou cenou 69 600 €. Lehota dodania PD je stanovená do 4 mesiacov od účinnosti 

zmluvy. Zmluva o dielo podpísaná dňa 20.6.2019. Zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi PD pre 

stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby dňa 15.11.2019 

v požadovanom rozsahu a kvalite. 

 

11. PD – Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica 

 Výška zdrojov 79 200 €, po úprave 76 800 €, čerpanie 0 
     Projekčné práce za účelom navrhnutia technického riešenia hlavných distribučných 

rozvodov VN a NN v NsP PB, t. j. návrh technického riešenia hlavných distribučných 

rozvodov v areáli nemocnice, analýza výkonovej bilancie jednotlivých oddelení nemocnice 

a ostatných prevádzok, analýza potrieb slaboprúdových rozvodov (EPS, HSP, DOR).  

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a v podľa čl. 7 ods.7 písm. d) platnej Smernice predsedu TSK o postupe  

pri verejnom obstarávaní. Udelenie súhlasu bolo vydané 11.2.2019 pod č. 45. Verejné 

obstarávanie zabezpečoval TSK - oddelenia právne, správy majetku a verejného obstarávania. 
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 Úspešným zhotoviteľom sa v rámci vykonaného cenového prieskumu stala spoločnosť 

ELPRO-ZP, s.r.o. Považská Bystrica so zmluvnou cenou 76 800 € a lehotou dodania PD  

do 30.11.2019 od účinnosti zmluvy. Zmluva o dielo podpísaná dňa 19.8.2019. Vzhľadom 

na zásadné zmeny riešenia vyvolané objednávateľom a jeho pracovnej skupiny bol termín 

dodania PD predĺžený Dodatok č. 1 zo dňa 28.11.2019 o 65 pracovných dní od termínu plnenia 

uvedenom v zmluve o dielo. 

 

12. PD – Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná 

 časť) 

 Výška zdrojov 20 000 €, po úprave 14 400 €, čerpanie 14 400 € 

 Projekčné práce za účelom stavebných úprav jestvujúcich priestorov pre umiestnenie 

nového RTG prístroja. S cieľom splnenia všetkých požiadaviek, aby priestory technicky 

vyhovovali predpisom a normám STN na bezpečnú prevádzku RTG prístroja. Projektová 

dokumentácia v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (jednostupňový projekt). 

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a v podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej Smernice predsedu TSK o postupe  

pri verejnom obstarávaní. Udelenie súhlasu bolo vydané 13.6.2019 pod č. 413. Verejné 

obstarávanie zabezpečoval TSK - oddelenia právne, správy majetku a verejného obstarávania. 

Úspešným zhotoviteľom sa v rámci vykonaného cenového prieskumu stala spoločnosť APM, 

s.r.o. Kalinovo so zmluvnou cenou 14 400 €. Lehota dodania PD je stanovená do 3 mesiacov 

od účinnosti zmluvy. Zmluva o dielo podpísaná dňa 30.8.2019. Zhotoviteľ odovzdal 

objednávateľovi PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu 

stavby dňa 14.10.2019 v požadovanom rozsahu a kvalite. 

 

13. Polohopisné a výškopisné zameranie časti areálu nemocnice vrátane vytýčenia 

 inžinierskych sietí 

 Výška zdrojov 4 700 €, čerpanie 4 700 €  

 Je potrebné neodkladne riešiť nevyhovujúci stav elektrických rozvodov v celej NsP PB 

a to s cieľom splnenia všetkých požiadaviek, aby elektrická inštalácia technicky                             

čo najspoľahlivejšie vyhovovala predpisom a normám STN a bola spôsobilá na bezpečnú 

prevádzku v jednotlivých objektoch nemocnice.  K uvedenému  technicky náročnému procesu 

je  potrebné najskôr zabezpečiť vypracovanie PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB. 

Aby mohli byť začaté práce na vypracovaní projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečiť 

polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia v areáli NsP PB vrátane vytýčenia 

všetkých podzemných inžinierskych sietí . 

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej Smernice predsedu TSK o postupe                        

pri verejnom obstarávaní. Udelenie súhlasu bolo vydané 19.2.2019 pod č. 137. Na základe 

výsledku vykonaného cenového prieskumu bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ   

Georadar SK, s.r.o. Vrútky  a následne podpísaná zmluva o dielo dňa 12.4.2019 s lehotou 

realizácie diela do 1 mesiaca od účinnosti zmluvy a cenou za dielo 4 700 €. Zhotoviteľ dielo 

ukončil a odovzdal objednávateľovi dňa 14.5.2019. 

 

14. Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora 

 Výška zdrojov 117 006 €, čerpanie 111 409,25 € 

 V nemocnici s poliklinikou prebieha proces odovzdávania/preberania stavby Komplexná 

rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica. Avšak, aby bolo možné jej 

spoľahlivé a bezpečné fungovanie je potrebná výmena transformátora v trafostanici NsP PB. 

Rekonštrukciou a modernizáciou kuchyne a inštaláciou novej technológie došlo k navýšeniu 

odberu elektrickej energie, čo má za následok potrebu bezodkladne riešiť navýšenie MRK 

(maximálna rezervovaná kapacita) na odbernom mieste. Z analýzy odberu vyplýva, že sa odber 

pohybuje momentálne v maximálnych špičkách 480 kW, čo je už na hrane momentálnej 
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maximálnej rezervovanej kapacity 500 kW. Pri požadovanom navýšení po spustení kuchyne  

do prevádzky o 300 kW hrozí, že dôjde aj napriek nainštalovanej regulácií maxima ku 

preťaženiu odberu a k jeho následnému odpojeniu na hlavnom deone trafostanice a odpojeniu 

od dodávky elektrickej energie, čo by malo za následok ohrozenie na životoch pacientov. 

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a  podľa čl. 7 ods.  písm. d) platnej Smernice predsedu TSK o postupe pri verejnom 

obstarávaní. Udelenie súhlasu bolo vydané 16.7.2019 pod č. 557. Úspešným zhotoviteľom sa 

v rámci vykonaného cenového prieskumu stala spoločnosť OSMONT Elektromontáže, s.r.o. 

Považská Bystrica so zmluvnou cenou 117 005,90 € s DPH. Lehota realizácie do 60 

kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie bolo 

vydané 30.10.2019. Zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi ukončené dielo dňa 4.12.2019 

v požadovanom rozsahu a kvalite. Dielo je realizované podľa projektovej dokumentácie 

a podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa. 

 

15. Rekonštrukcia internej JIS 

 Výška zdrojov 50 000 €, po úprave 5 296 € 
    Zákazka k 31.2.2019 nerealizovaná. 

 

16. Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce) 

 Výška zdrojov 832 312 €, po úprave 0 € 
 Zákazka k 31.12.2019 nerealizovaná. 

 

17. Rekonštrukcia pôrodnej sály – prvotné vybavenie 

 Výška zdrojov 334 865 €, po úprave 0 € 
 Zákazka k 31.12.2019 nerealizovaná.  

 

18. Sanitné vozidlo RLP – 2 ks 

 Výška zdrojov 140 000 €, čerpanie 137 468,34 € 

 Zakúpenie  sanitných vozidiel pre zabezpečenie prevádzky ambulancie rýchlej lekárskej 

pomoci (RLP). Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a súhlasu TSK č. 909 zo dňa 29.11.2019 prostredníctvom 

elektronického kontraktačného systému.  Obchod vyhlásený 2.12.2019 

 Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  Falck Záchranná, 

a.s. Košice so zmluvnou cenou 115 495 € bez DPH a lehotou dodania predmetu zmluvy  

do 13.12.2019. Dodávateľ v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy Z201936806_Z  zo dňa 

5.12.2019 dodal objednávateľovi tovar – 2 ks sanitné vozidlo RLP dňa 11.12.2019 v celkovej 

hodnote 137 468,34 € s DPH. 

 

19. Sanitné vozidlo RZP 

 Výška zdrojov 120 000 €, čerpanie 0 

 Zakúpenie  nového sanitného vozidla pre zabezpečenie prevádzky ambulancie rýchlej 

zdravotnej pomoci (RZP). 

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a súhlasu TSK č. 760 zo dňa 5.11.2019 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému.  Obchod vyhlásený 20.11.2019. Automatizovaným spôsobom bol 

vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  TVRDEX, s.r.o. Tvrdošín  so zmluvnou cenou 117 000 € 

s DPH a lehotou dodania predmetu zmluvy do 31.3.2020.  
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20. Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť) 

 Výška zdrojov 100 000 €, po úprave 101 904 €, čerpanie 84 016,63 € bez DPH 

 

 Stavebné úpravy jestvujúcich priestorov pre umiestnenie nového RTG prístroja 

realizované podľa PD vypracovanej spoločnosťou APM, s.r.o. Kalinovo.  

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a v podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej Smernice predsedu TSK o postupe pri 

verejnom obstarávaní. Udelenie súhlasu bolo vydané 23.10.2019 pod č. 764. Verejné 

obstarávanie zabezpečoval TSK - oddelenia právne, správy majetku a verejného obstarávania. 

Úspešným zhotoviteľom sa v rámci vykonaného cenového prieskumu stala spoločnosť AKTIV 

PRO, s.r.o. Považská Bystrica  so zmluvnou cenou 98 916,01 € s DPH. Lehota realizácie  

do 1 mesiaca od prevzatia staveniska. Stavebné povolenie bolo vydané 21.11.2019. Stavenisko 

bolo dodávateľovi odovzdané 25.11.2019. V súvislosti s plnením zmluvy boli v priebehu 

realizácie zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy a tieto mali 

vplyv na cenu diela. Zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi dielo dňa 18.12.2019 

v požadovanom rozsahu a kvalite. Priestory boli následne odovzdané dodávateľovi 

zdravotníckej technológie k montáži RTG prístroja. 

 

21. Stavebný dozor - Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov 

 a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav 

 Výška zdrojov 2 000 €, čerpanie 1 980 € 

 Obstaranie zákazky bolo realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a v podľa čl. 7 ods. 1 platnej Smernice predsedu TSK o postupe pri verejnom 

obstarávaní. Udelenie súhlasu bolo vydané 5.6.2019 pod č. 315. Úspešným poskytovateľom sa 

v rámci vykonaného cenového prieskumu stal Ing. Ivan Matejka Trenčín so zmluvnou cenou 

1 980 €. Lehota poskytovania služby je stanovená lehotou realizácie diela „Automatizácia 

skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu 

vrátane stavebných úprav“, ktorá bola dodávateľom stavby odovzdaná a objednávateľom 

prevzatá dňa 28.8.2019. 

 

22. Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na 

 transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica -  I. etapa 

 Výška zdrojov 11 000 € 
 Zákazka k 31.12.2019 nerealizovaná. 

 

23. Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne 

 Výška zdrojov 3 245 €, čerpanie 3 245 € 

 Poskytovanie služby výkonu stavebného dozoru počas celej doby realizácie diela 

„Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne“. Stavba „Komplexná rekonštrukcia 

a modernizácia kuchyne“ bola ukončená odovzdaním a prevzatím diela dňa 5.5.2019 

a vydaním kolaudačného rozhodnutia. 

 

24. Stavebný dozor - Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom 

 príjme (stavebná časť) 

 Výška zdrojov 1 000 €, čerpanie 921 € 

 Obstaranie zákazky bolo realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a v podľa čl. 7 ods.1 platnej Smernice predsedu TSK o postupe pri verejnom 

obstarávaní. Úspešným poskytovateľom sa v rámci vykonaného cenového prieskumu stal           

Ing. Ivan Matejka Trenčín so zmluvnou cenou 980 €. Zmluva na výkon stavebného dozoru 

podpísaná 13.11.2019 
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 Lehota poskytovania služby je stanovená lehotou realizácie diela „Stavebné úpravy 

priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)“. Práce boli ukončené a dielo 

bolo odovzdané objednávateľovi dňa 18.12.2019.  

 

25. USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem 

 Výška zdrojov 100 000 €, po úprave 82 080 €, čerpanie 82 080 € 

     Účelom investície je nákup nového plne digitálneho celotelového ultrazvukového 

prístroja, ktorý predstavuje nevyhnutnú súčasť zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov. 

Prispeje k výraznému skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na vyššej úrovni  

na centrálnom a urgentnom príjme NsP PB.  

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a súhlasu TSK č. 126 zo dňa 22.3.2019 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému. Obchod bol vyhlásený dňa 23.4.2019. Automatizovaným spôsobom 

bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  Uniqua Medical, s.r.o. Bratislava a vygenerovaná 

Kúpna zmluva č. Z201913660_Z  zo dňa 26.4.2019 s lehotou dodania predmetu zmluvy 

do 7.6.2019 a zmluvnou cenou 82 080 €.  

 Dodávateľ v súlade s podmienkami kúpnej zmluvy dodal objednávateľovi tovar – USG 

prístroj Arietta V70 dňa 27.5.2019. Dodaný USG prístroj spĺňa svojimi parametrami technické 

a funkčné vlastnosti požadované objednávateľom. Faktúra uhradená 12.6.2019 v celkovej 

hodnote 82 080 €. 

 

26. Zariadenie na prepravu, distribúciu a uchovanie jedál a nápojov 

 Výška zdrojov 23 265 €, čerpanie 23 264,16 € 

 Účelom investície je úprava transportných vozíkov dodaných v rámci zákazky 

„Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne – gastrozariadenie“ a dodávka elektrického 

manipulátora s ručným ovládaním, ktoré prispejú k skvalitneniu, zjednodušeniu a zefektívneniu 

servírovania stravy i k zlepšeniu hygienických podmienok pre prípravu, expedovanie                    

aj samotnú prepravu stravy.  

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a v podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej Smernice predsedu TSK o postupe  

pri verejnom obstarávaní. Udelenie súhlasu bolo vydané 4.6.2019 pod č. 410. Úspešným 

dodávateľom sa v rámci vykonaného cenového prieskumu zo dňa 5.6.2019 stala spoločnosť 

STILL SR, s.r.o. Nitra so zmluvnou cenou 23 246,16 € a lehotou dodania 4-6 týždňov  

od účinnosti zmluvy. Zariadenie na prepravu, distribúciu a uchovávanie jedál a nápojov bolo 

dodané dňa 1.10.2019. Faktúra uhradená 15.11.2019 v celkovej hodnote 23 264,16 €. 

 

27. Parný sterilizátor s vyvíjačom pary - 1 ks 

 Výška zdrojov: 73 844 €, čerpanie: 0 € 

 Účelom investície je nákup parného sterilizátora s vyvíjačom pary pre oddelenie 

centrálnej sterilizácie NsP PB.  

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a súhlasu TSK č. 887 zo dňa 3.12.2019 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému. Obchod bol vyhlásený dňa 3.12.2019. Automatizovaným spôsobom 

bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  K&M, s.r.o. Čierne, s.r.o. Bratislava a vygenerovaná 

Kúpna zmluva č. Z201936980_Z  zo dňa 6.12.2019 s lehotou dodania predmetu zmluvy  

do 13.12.2019 a zmluvnou cenou 66 000 €.  

 Objednávateľ NsP PB od KZ č. Z201936980 odstúpil z dôvodu podstatného porušenia 

zmluvných podmienok dodávateľom. Dodávateľ nie je schopný dodržať požadovaný termín 

plnenia. 
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28. PD – Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre 

 Výška zdrojov 30 960 €, čerpanie 30 960 € 

 Projekčné práce za účelom rekonštrukcie trafostanice a VN rozvádzača a plus polia 

navyše pre rezervnú slučku pre nové diagnostické centrum.  

 Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a v podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej Smernice predsedu TSK o postupe  

pri verejnom obstarávaní. Udelenie súhlasu bolo vydané 2.10.2019 pod č. 740. 

 Úspešným zhotoviteľom sa v rámci vykonaného cenového prieskumu stala spoločnosť 

DUBROVAY, s.r.o. Hlohovec so zmluvnou cenou 30 960 € a lehotou dodania PD  

do 6 týždňov od účinnosti zmluvy. Zmluva o dielo podpísaná dňa 21.10.2019. Zhotoviteľ 

odovzdal objednávateľovi PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie  

na realizáciu stavby dňa 3.12.2019 v požadovanom rozsahu a kvalite. 
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Ozdravný plán nemocnice pre rok 2019 schválený MZ - SR 
 

Názov opatrenia č. 12 Odzmluvnenie Dopravnej zdravotnej služby 

Popis opatrenia V segmente Dopravy DZS došlo k zníženiu 

úhrad podľa typu prevozu a zníženiu mesačného 

rozsahu vo VšZP, mesačné limity sú nízke 

a zazmluvnené na medziklinické prevozy, čo bude 

viesť k: 

 úspore spotreby nafty, opráv 

 úspora mzdových nákladov, 

 

Kvantifikácia dopadu + 7 tis. EUR / rok   (HV nemocnice) 

Termín spustenia 1.1.2019 

Zodpovedná osoba Komunikačné oddelenie 

Riziká - nedodržania termínu vyšetrenia 

- možné legislatívne zmeny 

- možné zmeny zmlúv so ZP 

 

 

Názov opatrenia č. 13 Rekonštrukcia kuchyne 

Popis opatrenia Rekonštrukciou kuchyne sa dosiahnu nasledovné 

efekty: 

- zníženie nákladov na energie 

- zabezpečenie prísnych hygienických opatrení 

- zvýšenie kapacity obedov o 250 

- možnosť využitia prípravy diétnej  

  stravy pre soc. zariadenia v správe TSK, 

  pre školy a pod. – možnosť rozšírenia 

podnikateľskej činnosti 

Kvantifikácia dopadu + 25 tis.  EUR/ rok (HV nemocnice)...2019 

Termín spustenia 1.10.2018 

Zodpovedná osoba Námestník THS 

Riziká Neistý termín ukončenia  VO 

 

Názov opatrenia č. 14 
Zriadenie a prevádzkovanie ambulantnej 

pohotovostnej služby  

Popis opatrenia - zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti 

v odpoludňajších a nočných hodinách 

Kvantifikácia dopadu + 5000 EUR/rok 

Termín spustenia 1.7.2018 

Zodpovedná osoba Námestník LPS 

Riziká - zmena  legisltívy 

- biologický vek  všeobecných  lekárov 

 

Názov opatrenia č. 15 Zriadenie oddelenia geriatrie 

Popis opatrenia Zriadením oddelenia geriatrie dosiahneme: 

- zvýšenie kvality poskytovaných služieb 

- zvýšenie počtu výkonov 

 

Kvantifikácia dopadu +15 tis.  EUR/rok (HV nemocnice) rok 2019 

Termín spustenia 1.10.2018 

Zodpovedná osoba Námestník LPS 

Riziká - možné legislatívne zmeny 

- možné zmeny zmlúv so ZP 

- neustále doplňujúce sa číselníky DRG 

- nedostatok personálu - lekárov 
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Názov opatrenia č. 16 Rekonštrukcia práčovne 

Popis opatrenia Rekonštrukciou práčovne sa dosiahnu nasledovné 

efekty: 

- zníženie nákladov na energie 

- zníženie nákladov na spotrebný materiál 

- zvýšenie kvality práce 

-výkon práce vo vlastnej réžii, tzn. nebudú  

  zvýšené náklady z titulu dodávky služieb 

- vytvoria sa podmienky na rozšírenie podnikateľskej 

činnosti 

Kvantifikácia dopadu + 10 tis.  EUR/ rok (HV nemocnice) 

Termín spustenia 1.1.2019 

Zodpovedná osoba Námestník THS 

Riziká 

 

Neplatenie faktúr  NsP Prievidza 

 

Názov opatrenia č. 17 Rekonštrukcia OAIM 

Popis opatrenia Rekonštrukciou OAIM dosiahneme zvýšenie kapacity 

o 2 lôžka a zvýšenie kvality práce 

 

Kvantifikácia dopadu + 20 tis.  EUR/ rok (HV nemocnice) 

Termín spustenia 1.1.2019 

Zodpovedná osoba Primár oddelenia 

Riziká - zabezpečenie investícií 

- možné legislatívne zmeny 

 

Názov opatrenia č. 18 Rekonštrukcia Interná JIS 

Popis opatrenia Rekonštrukciou internej JIS dosiahneme zvýšenie 

kapacity o 2  lôžka a zvýšenie kvality práce 

 

Kvantifikácia dopadu + 20 tis.  EUR/ rok (HV nemocnice) 

Termín spustenia 1.1.2019 

Zodpovedná osoba Primár oddelenia 

Riziká - možné legislatívne zmeny 

- možné zmeny zmlúv so ZP 

- neustále doplňujúce sa číselníky DRG 

 

Názov opatrenia č. 19 Zvýšenie výkonnosti podnikateľskej činnosti 

Popis opatrenia Po zakúpení prístrojov v jednotlivých zdravotníckych 

odboroch – možnosť realizácie zdravotných výkonov 

na priamu úhradu pacientom: 

- kozmetológia 

- denzitometria 

 

Ročne 10 000 EUR / odbor 

Kvantifikácia dopadu + 10 tis.  EUR/ rok (HV nemocnice) 

Termín spustenia 1.1.2019 

Zodpovedná osoba Námestník LPS 

Riziká Zabezpečenie investícií 

 

Názov opatrenia č. 20 Komplexná rekonštrukcia pôrodnej sály 

Popis opatrenia Komplexnou rekonštrukciou  pôrodnej sály 

dosiahneme: 

- zvýšenie kvality poskytovaných služieb 

- zvýšenie počtu výkonov 

 

Kvantifikácia dopadu + 15 tis.  EUR/ rok (HV nemocnice) 

Termín spustenia 1.1.2019 

Zodpovedná osoba Námestník LPS 

Riziká - možné legislatívne zmeny 

- možné zmeny zmlúv so ZP 

- neustále doplňujúce sa číselníky DRG 
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Plnenie ozdravného plánu: 

 

povinnosti vyplývajúce nemocnici z 

Ozdravného plánu - r. 2019 

termín 

spustenia 

Kvantifikácia dopadu v 

roku 2019: 
Predpokladané plnenie v roku 2019 

Odzmluvnenie DZS 1.1.2019 Zlepšenie HV o 7 000 € 

K odzmluvneniu DZS došlo k 31.12.2019, a preto 

sa dané opatrenie prejaví až v roku 2020. 

Predpoklad je zlepšenie hospodárskeho výsledku o 

zhruba 6 000 € bez prevádzkovania uvedenej 

činnosti.  

Rekonštrukcia kuchyne 1.10.2018 Zlepšenie HV o 25 000 € 

K 31.12.2019 bol zisk pri stravovaní 

zamestnancov a cudzích vo výške 34,6 tis. €. 

Efektivita rekonštrukcie sa začína postupne 

prejavovať, vzhľadom k tomu, že k jej dokončeniu 

došlo až 07/2019. 

Zriadenie a prevádzkovanie ambulantnej 

pohotovostnej služby 
1.7.2018 Zlepšenie HV o 5 000 € 

V danom termíne t.j. od 1.7.2018 bola daná do 

prevádzky ambulantná pohotovostná služba. K 

31.12.2019 bol výkázaný zisk vo výške             74 

tis. €. 

Zriadenie odddelenia geriatrie 1.10.2018 Zlepšenie HV o 15 000 € 

Rekonštrukcia ukončená 12/2017. Oddelenie 

geriatrie nemocnica neprevádzkuje z dôvodu 

nedostatku lekárov v odbore. V uvedených 

priestoroch funguje rozšírené interné oddelenie. 

Rekonštrukcia práčovne 1.1.2019 Zlepšenie HV o 10 000 € 

Od 01.03.2019 bola rozšírená VHČ o pranie pre 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. HV k 

31.12.2019 bol zisk vo výške 44 tis. €, čím sa 

zlepšil oproti roku 2018 o 42 tis. € oproti roku 

2018. 

Rekonštrukcia OAIM 1.1.2019 Zlepšenie HV o 20 000 € 

Rekonštrukcia nie je možná z dôvodu nízkej 

kapacity elektrickej energie. K realizácií bude 

možné pristúpiť až po rekonštrukcii elektrickej 

siete.  

Rekonštrukcia Internej JIS 1.1.2019 Zlepšenie HV o 20 000 € 
Tak ako v prípade OAIM - možné zrealizovať až 

po rekonštrukcii el. siete. 

Zvýšenie výkonnosti podnikateľskej 

činnosti 
1.1.2019 Zlepšenie HV o 10 000 € 

K 31.12.2019 bol zisk z podnikateľskej činnosti po 

zdanení  200 tis. €, čo je oproti roku 2018 pokles o 

65 tis. €. Tento pokles bol spôsobený hlavne vo 

VL, pretože bol zákonný nárast miezd a z toho 

vyplývajúcich odvodov oproti roku 2018 až o 55 

tis.€ aj keď celkové výnosy za rok 2019 vo VL 

boli vo výške 3 009 tis. €, čo je oproti roku 2018 

nárast o 165 tis. €. 

Komplexná rekonštrukcia pôrodnej sály 1.1.2019 Zlepšenie HV o 15 000 € 
Tak ako v prípade OAIM a internej JIS - možné 

zrealizovať až po rekonštrukcii el. siete. 
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Predpokladaný vývoj nemocnice v roku 2020 
 

Ciele v oblasti zdravotnej starostlivosti 

- v roku 2020 by sme chceli aj naďalej prevádzkovať plnohodnotné očné ambulancie 

a vzhľadom k tomu,  že jedna lekárka je v dôchodkovom veku, potrebujeme nielen náhradu, 

ale aj dovybavenie očnej ambulancie s cieľom skvalitniť zdravotnú starostlivosť                   

pre pacientov. Očné ambulancie sú pre nemocnicu ziskové 

- zakúpenie MLS lasera pre oddelenie FRO z 2% Občianskeho združenia Naša nemocnica. 

Laserová terapia je pre pacientov vysoko užitočná, pretože ma široký záber využitia 

a zároveň by priniesla nemocnici zisk zo strany zdravotných poisťovní ako aj samoplatcov   

- začatie prevádzkovania RZP 

- prevzatie detského obvodu v Papradne 

- prevzatie odbornej ambulancie detskej nefrológie 

- otvorenie novej ambulancie detskej pneumológie a detskej kardiológie  

- rozšírenie operácií ortopedického oddelenia o výmenu kolenných kĺbov 

- realizácia stavby a prvotného vybavenia Diagnostického centra 

 

Ciele v oblasti ľudských zdrojov 

- nezvyšovať počet nezdravotníckych zamestnancov  

- zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 

- zabezpečenie dostatok SZP pre jednotlivé odbornosti 

 

Ciele v oblasti investícií 

- získať prostriedky na nový mangel do práčovne, pretože z vlastných prostriedkov nie sme 

schopný ho zakúpiť. Cena nového je zhruba 170 tis. € 

- získať prostriedky na 2 úžitkové vozidlá do 3,5 tony – minimálne jedno vozidlo                     

je nevyhnutné k plnohodnotnému využívaniu tabletového systému pre pacientov nemocnice 

- v spolupráci s TSK zahájiť realizáciu Garantovanej energetickej služby (GES) 

- vzhľadom na avizované financie Európskej únie do zdravotníctva v súvislosti s pandémiou 

COVID – 19 pripraviť sa v spolupráci s TSK na čerpanie eurofondov cez IROP 

 

Ciele v ekonomickej oblasti 

- znížiť stratu 

 

Ciele v podnikateľskej činnosti 

- zvýšiť zisk z podnikateľskej činnosti oproti roku 2019 prehodnotením cien za jednotlivé 

poskytované služby ako sú pranie, sterilizácia, parkovanie, poskytovanie stravovania, 

nájomné a predaj vo Verejnej lekárni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Záver 

 
Rok 2019 bol náročný na vplyvy, ktoré značne zhoršili hospodársky výsledok nemocnice. 

Napriek snahám, ktoré sa vynaložili na zlepšenie hospodárskeho výsledku, nepodarilo sa 

hospodársky výsledok bez vplyvov oddlženia oproti roku 2018 vylepšiť.  

 Ako vidieť aj z racionalizačných opatrení, pri niektorých sa efekt prejaví až v roku 

2020, keďže boli realizované v decembri 2019.  Snahou v roku 2019 bolo neustále zvyšovať 

kvalitu ošetrovania a realizovať nové výkony pre pacientov, ktoré by zlepšovali kredit 

nemocnice a priťahovali pozornosť obyvateľstva nato, že nemocnica rozširuje svoje služby 

v oblasti zdravotnej starostlivosti. 

 Záťažou pre nemocnicu boli realizačné akcie, ktoré sa týkali vytvorenia priestorov  

pre prevádzkovanie RZP a investície, ktoré musela vynaložiť z vlastných prostriedkov. 

Vyplývali z potreby doriešiť realizácie investičných akcií financovaných z prostriedkov TSK. 

 Prostredníctvom spoločnosti Debitum, a. s. bola Sociálnej poisťovni, a. s. (SP) uhradená 

istina v rámci oddlžovania nemocníc. SP vyrubila nemocnici penále vo výške 1 793 172,33 €, 

ktoré boli v roku 2019 zúčtované do nákladov. Vzhľadom na predpoklad rizika vyrubenia 

ďalších penále zo SP sme vytvorili rezervu vo výške 423 920 €, ktorá bola taktiež zúčtovaná 

do nákladov nemocnice. 

 Ďalším nepriaznivým vplyvom bolo hradenie záväzkov spoločnosti BFF Central 

Europe, s. r. o. v celkovej výške za rok 529 600 € a následne súdny spor, ktorý sa uskutočnil 

s uvedenou spoločnosťou v roku 2019. Vzhľadom k vážnosti situácie, kedy by sme boli nútení 

v rámci súdneho sporu platiť finančné prostriedky za súdne trovy a iné platby týkajúce sa 

súdneho sporu, nemocnica pristúpila k Dohode o urovnaní, kde sa spoločnosť BFF Central 

Europe, s. r. o. zaviazala odpustiť sankcie vyplývajúce zo sporu. V Dohode o urovnaní je 

stanovený úrok, ktorý už viac nebude narastať, ak sa dodrží dohodnutý splátkový kalendár.  

uvedený súdny spor bola vytvorená rezerva vo výške 280 330 €. 

 V roku 2019 sa vytvorila opravná položka na pohľadávku voči MUDr. J. Dubničkovi, 

ktorá vo výške 459 851,34 € nepriaznivo ovplyvnila hospodársky výsledok. Vytvorenie 

opravnej položky bolo nevyhnutné. V roku 2010 sa začalo vyšetrovanie škody, ktorú spôsobil 

nemocnici uvedený lekár. Pre procesné prieťahy bola obžaloba na súd podaná v roku 2016  

a do roku 2019 nebol spor súdnou cestou doriešený.  

 Medzi nepriaznivé vplyvy sa zaradilo zaúčtovanie časti penále vo výške 84 335,60 €, 

ktoré nám vyrubil Daňový úrad po zaplatení istiny, ktorá sa splácala na základe splátkového 

kalendára. Istina sa týkala rokov 2015 až 2016. Posledné splátky boli realizované v roku 2019  

vo výške 73 590,23 €. V decembri 2019 sme požiadali Daňový úrad o odpustenie vyrubenej 

čiastky penále za oneskorené úhrady. 

 Prudký nárast osobných nákladov, ktoré oproti roku 2018 stúpli až o 2 230 458,47 €  

a zvýšili nákladovú položku, spôsobil prepad hospodárenia. Pre porovnanie bol medziročný 

nárast medzi rokmi 2018 a 2017 vo výške 1 184 420,41 €. Vplyv na zvýšenie osobných 

nákladov v roku 2019 malo poskytovanie rekreačných príspevkov, ktoré boli zavedené v roku 

2019, mzdový automat, zvýšenie minimálnej mzdy. Uvedené faktory ovplyvňujúce nárast 

spomínaných nákladov mali následne vplyv aj na zvyšovanie mzdových zvýhodnení akými sú 

napríklad nadčasy. 

 Všetky tieto nepriaznivé vplyvy z minulých období, ktoré  vznikli už pred rokom 2019  

(postúpenie pohľadávok dodávateľských firiem spoločnosti BFF Central Europe, s. r. o., 

pohľadávka voči MUDr. J. Dubničkovi, neuhradená istina Daňovému úradu) mali dopad  

na hospodárenie v roku 2019.  

Investície, ktoré sa realizovali v roku 2019 výrazným podielom zlepšia činnosť našej 

nemocnice a v neposlednom rade prinesú zisk.  

V prípade, že sa budú riešiť následky pandémie COVID-19 na úrovni zdravotných 

poisťovní ako aj MZ SR a jej negatívny dopad na ekonomiku, chceli by sme v roku 2020 znížiť 

stratu tak, aby jej výška nepresiahla 1 000 000,-  €.  Vzhľadom k stavu nemocnice, čo sa týka 

morálne a fyzicky opotrebovaného prístrojového vybavenia ako aj stavu budov, kúrenia, 

elektrických rozvodov, rozvodov vody, to bude možné dodržať v prípade, že nenastane havária. 
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