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Úvodné slovo riaditeľa nemocnice 
 

 

 

Vážené dámy, vážení páni,  

 

do rúk sa Vám dostáva výročná správa Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica za rok 2020, ktorá 

poskytuje reálny pohľad na činnosť a na dosiahnuté výsledky v uvedenom roku.  

 

V roku 2020, rovnako ako v rokoch predošlých, sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nemocnici 

vyplývajú z ustanovení platnej legislatívy a z mnohých ďalších predpisov a ustanovení, ktorými sa 

nemocnica riadi. Celý rok bol poznačený celosvetovou pandémiou COVID-19 a množstvom opatrení 

vydaných MZ SR, Úradom verejného zdravotníctva, ktoré mali priamy vplyv na chod nemocnice 

a tým aj na jej hospodársky výsledok. 

 

Rok 2020 môžem hodnotiť pozitívne. Naším hlavným cieľom bolo zlepšiť hospodársky výsledok 

oproti predošlým rokom, čo sa nám čiastočne podarilo a môžem konštatovať,  že oproti roku 2019 sme 

vylepšili hospodársky výsledok o 4 234,4 tis. €. Najvýznamnejšími investičnými akciami, ktoré sme 

zrealizovali bolo zahájenie výstavby moderného Centra diagnostiky, zakúpenie parného sterilizátora, 

operačného stola na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, robotizovaného lasera pre fyziatricko-

rehabilitačné oddelenie. Počas roka sa nám podarilo rozšíriť činnosť o novootvorené ambulancie 

všeobecného lekára pre deti a dorast, pediatrickú pneumológiu a pediatrickú nefrológiu. Počas roka 

sme plnili príkazy MZ SR a hlavného hygienika, kde sme postupne reprofilizovali viaceré oddelenia 

na COVID-ové, otvorili a prevádzkovali sme MOM k PCR testovaniu, viaceré antigénové MOM. 

 

Všetky tieto činnosti si vyžadovali okrem potrebných finančných prostriedkov i množstvo obetavej 

práce našich zamestnancov, za čo im všetkým patrí veľké poďakovanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        MUDr. Igor Steiner, MPH 

        riaditeľ NsP Považská Bystrica 
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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 2020 vykonala spoločnosť 

QSCert, s r. o. Zvolen kontrolné audity ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 prevod z normy BS 

OHSAS 18001:2007 na normu ISO 45001:2008. 

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

na ISO 9001:2015.   

Rozsah platnosti certifikátov je určený pre poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej 

starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionárov, 

SVaLZ, ÚPS a pre predaj liekov vo verejnej lekárni.  

Dokumentácia opisujúca systém manažérstva kvality je jednoduchá, prehľadná, účelná, ľahko 

zrozumiteľná a je priebežne aktualizovaná. SMK je koncipovaný tak, aby bolo možné efektívne plniť 

požiadavky pacientov (klientov) a aby bol systém neustále zlepšovaný. SMK je 1x ročne preskúmaný 

a následne je spracovaná Správa z preskúmania systému manažérstva kvality. Manažment nemocnice 

pristupuje k zabezpečeniu fungovania systému kvality z hľadiska procesného princípu. Je si vedomý 

skutočnosti, že zaistiť spokojnosť pacienta, t. j. splniť jeho požiadavky a očakávania vrátane 

požiadaviek na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, je syntézou všetkých činnosti vstupujúcich              

do procesov.  

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.  

Celkový počet postelí v NsP Považská Bystrica  za rok 2020 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 

Detská pneumológia a ftizeológia 

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 
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Klinická psychológia 

Endokrinológia 

Fyziatria a  liečebná rehabilitácia 

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 

JZS – jednodňová zdravotná starostlivosť 

 

NsP PB zabezpečuje a poskytuje ústavnú  zdravotnú starostlivosť na 14 lôžkových oddeleniach         

a 6 jednotkách intenzívnej starostlivosti. V roku 2020 bolo vyčlenených 5 lôžkových oddelení          

pre pacientov s COVID-19. Špecializovanú ambulantnú starostlivosť vykonáva v 54 odborných 

ambulanciách, vrátane ambulancie pohotovostnej služby pre dospelých, APS pre deti a dorast, 

ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (od 9.12.2019) a rýchlej zdravotnej pomoci (od 27.4.2020). 

Jednodňovú zdravotnú starostlivosť uskutočňuje v gynekologicko-pôrodníckej, chirurgickej, 

ortopedickej, otorinolaryngologickej a oftalmologickej ambulancii. Gastroenterologická JZS 

a urologická JZS nevykonávajú činnosť. V NsP PB sa poskytujú ďalšie zdravotnícke služby                        
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v 6 spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách. Činnosť vykazujú špecifické zdravotnícke 

oddelenia - denné stacionáre neurologický, dermatovenerologický, hematologický a psychiatrický. 

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 mezoterapia, 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.   
 

Líniový manažment 

Pracovisko Primár Vedúca sestra 

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

Neurológia + JIS MUDr. Slavomíra Pučeková Mgr. Monika Tunegová 

Psychiatria MUDr. Ivana Némethová Mgr. Mária Lengyelová 

Pediatria + JIS MUDr. Igor Steiner, MPH Mgr. Iveta Hrnčíková 

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

Chirurgia + JIS  MUDr. Ladislav Korec Mgr. Brigantová Mária 

Ortopédia  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 Martinčeková 

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 

Hematológia a transfuziológia MUDr. Marta Kavecká Mgr. Lucia Čelková 

Klinická mikrobiológia MUDr. Viliam Kalman Anna Ladecká 

Funkčná diagnostika MUDr. Miroslava Tichá Mgr. Nadežda Babiarová 

Doliečovacie - COVID MUDr. Vladimír Minárik Mgr. Tomáš Kováčik 
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Významné udalosti roku 2020 

 
- začala sa výstavba moderného Centra diagnostiky, ktoré sa bude nachádzať v centrálnom 

priestore nemocničného vnútrobloku, ktorá je financovaná z rozpočtových prostriedkov TSK. 

Zlepší sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti, zrýchli diagnostický proces a skráti sa čakacia 

doba na vyšetrenie. Výstavba bude dokončená v roku 2021 

 

 
 

- z finančných prostriedkov TSK sme zakúpili parný sterilizátor s vyvíjačom pary typu 669-2ED 

od spoločnosti BMT Medical Technology s.r.o., ktorý výrazne zrýchli čas sterilizácie všetkých 

lekárskych nástrojov 

 

                         
 

- z TSK sme získali finančné prostriedky na dovybavenie očnej ambulancie. Realizujeme 

vyšetrenie zraku, diagnostiku refrakčných chýb, predpis okuliarov, vyšetrenie predného a 

zadného segmentu oka, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie zorného poľa počítačovým 

perimetrom, preventívne prehliadky do zamestnania a k vodičskému preukazu, objednávame 

pacientov na operáciu katarakty s následnými pooperačnými kontrolami, realizujeme malé 

očné zákroky na oku a viečkach (blefaroplastika, operácie tumorov viečok, exkochleácia 

chalazea, …) a operácie tzv. sekundárnej katarakty YAG laserom. 
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- Občianske združenie Naša nemocnica z 2% z dane z príjmu zakúpilo na operačné sály 

Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP Považská Bystrica nový operačný stôl typu 

GOLEM 5 TB 

 

                        
 

 

 

- taktiež Občianske združenie Naša nemocnica z 2% z dane z príjmu zakúpilo Robotizovaný 

laser M6 s unikátnym MLS pulzom /vyžarovaním dvoch vlnových dĺžok v jednom čase            

na oddelenie fyziatrie, balnológie a liečebnej rehabilizácie. Umožňuje lekárovi ošetrovať 

postihnutú oblasť väčšieho rozsahu pomocou robotickej hlavice alebo ošetrovať menšie oblasti 

respektíve cielene pôsobiť pomocou ručnej hlavice.  

Liečba týmto prístrojom odstraňuje v jednom kroku bolesť, zápal aj opuch, a zároveň 

podporuje hojenie vďaka biostimulačnému účinku laserového lúča. Podporuje a zvyšuje 

cirkuláciu krvi a uvoľňuje svaly. Terapia je špeciálne určená na liečbu rôznych druhov 

vytknutia, traumy a zápalov šliach, bolesti kĺbov, výrony, nevstrebané modriny, rany a vredy. 

Liečba je indikovaná lekárom a je hradená z verejného zdravotného poistenia.  

 

 

                                              
 

 

 

 

 

 

- v máji 2020, po viac ako 40 rokoch, ukončila v obci Papradno činnosť všeobecná pediatrická 

ambulancia MUDr. Márie Lokšenincovej. Jej činnosť prevzala NsP Považská Bystrica a 
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poskytuje starostlivosť pre deti do 19. roku života dva dni v týždni. Ambulancia poskytuje 

akútnu aj preventívnu starostlivosť, ako aj predoperačné vyšetrenia. 

 

                                                                                                   
 

- NsP Považská Bystrica zriadiľa dve detské odborné ambulancie. Prvou je detská nefrologická 

ambulancia a ordinačné hodiny sú 3 dni v týždni. Uvedená ambulancia pokračuje v práci pani 

doktorky Bandúrovej, ktorá odišla na dôchodok. 

Druhou je ambulancia detskej pneumológie a ftizeológie a táto ambulancia je novozriadená a  

bude sa venovať hlavne nasledovným skupinám ochorení -  protrahované a recidivujúce 

infekcie dýchacích ciest, chronický a protahovaný kašeľ, bronchiálna astma, primárna ciliárna 

dyskinéza a podozrenie na cystickú fibrózu. Ordinuje sa 3 dni v týždni. 
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- tento rok ako každej nemocnice, tak aj našej sa dotkla pandémia COVID-19, ktorá výrazne 

ovplyvnila rok 2020 a ochromila celé Slovensko. Dotkla sa celého zdravotníckeho systému ako 

aj ekonomiky štátu. Koncom októbra 2020 nemocnica otvorila COVID oddelenie s počtom 

lôžok 28, pričom 27 z nich je kyslíkových. Na COVID oddelenie bol  vyčlenený zdravotný 

personál.  

                                            
  

- taktiež naša nemocnica zriadila MOM na PCR testovanie, antigénové MOM v priestoroch 

Okresného úradu, organizuje celoplošné testovania a testovania zamestnancov 

 

 

  
 

 

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

rating 48,3 (26 miesto). Naša nemocnica ostala v hodnotení na úrovni roku 2019, nepohoršila si, ale 

ani nezlepšila. Inštitút hodnotil 44 slovenských nemocníc. Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO 

podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2016 - 2019. 
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Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

 

Na úseku LPS boli za rok 2020 dosiahnuté nasledovné výsledky: 

Oddelenie 
Počet 

postelí 
k 31.12.2020 

Počet  * 

lekár. 

miest 

Počet  * 

miest 

sestier 

Počet hospit. 

pacientov      

na 1 LM 

Využitie 

postelí 

v % 

Priem.ošetr. 

čas v dňoch 

Vnútorné lekárstvo I.  59 12,80 17,34 236 77,7 5,6 
Vnútorné lekárstvo JIS 8 1,90 10,81 299 56,6 2,9 
Vnútorné lekárstvo II. 25 2,70 7,67 308 73,0 8,0 

Neurológia 45 8,97 17,37 152 54,5 6,6 

Neurológia JIS 5 0,90 4,00 231 43,3 3,8 

Psychiatria 46 4,45 21,86 224 75,9 12,7 

Pediatria 21 7,65 10,93 109 30,4 2,8 

Pediatria JIS 4 0,50 5,13 200 26,8 3,9 

Gynekológia a pôrod. 45 8,85 ** 22,60 266 52,2 3,7 

Gynekológia JIS  5 0,45 **   6,25 727 28,1 1,3 

Chirurgia 54 10,00 21,35 258 66,4 5,0 

Chirurgia JIS 6 0,80 10,00 688 89,6 3,5 

Ortopédia 30 6,30 12,00 152 53,3 6,2 

Dermatovenerológia 29 4,24 10,36 136 48,8 8,3 

OAIM 8 11,12 16,21 15 61,4 11,0 

Paliatívna medicína  17 1,70 7,00 195 62,0 11,0 

Neonatológia 20 2,80 11,00 369 59,0 4,2 

Neonatológia JIS 4 0,20 5,00 445 37,4 6,1 

Dlhodobo chorých 30 2,30 10,00 168 59,0 16,7 

Doliečovacie - COVID 30 0,30 - 590 74,0 7,8 

Geriatria 25      

Celkom 516 88,93 226,88 196 61,1 7,4 

*  priemerný počet pri posteli chorého   ** vrátane pôrodných asistentiek  

 

Využitie postelí 

 Rok 2019 Rok 2020 Rozdiel 

Počet ošetrovacích dní 110 980 103 073 -7 907 

Počet ukončených hospitalizácií (bez doprovodov) -

vrátane prekladov 
19 703 17 447 -2 256 

Počet ukončených hospitalizácii - bez prekladov  17 028   15 208 -1 820 

Využitie postelí v %       67,3       61,1      -6,2 

Priemerný ošetrovací čas         7,0        7,4       0,4 

 

 Využitie posteľového fondu bolo ovplyvnené ochorením COVID-19, čo spôsobilo okrem iného 

aj využitie postelí. Činnosť posteľovej časti sa prispôsobuje zmluvným podmienkam zdravotných 

poisťovní.  
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Oddelenie 
Počet  pobytov skutočný 

Rozdiel 
Rok 2019 Rok 2020 

Kožný denný stacionár 6 100 3 848 -2 252 

Neurologický denný stacionár 6 862 5 661 -1 201 

Hematologický denný stacionár 198 135  -63 

Psychiatrický denný stacionár 834 594 -240 

Spolu 13 994 10 238 -3 756 

 

Stacionáre v uvedenom zložení sú všetky využívané avšak ich využitie v roku 2020 výrazne 

ovplyvnila pandémia COVID-19 a z uvedeného dôvodu bol výrazný pokles pobytov.  

 

Oddelenie: 
Operácie 

Rozdiel 
Rok 2019 Rok 2020 

Gynekologické 820 798 -22 

Chirurgické 1 479 1 140 -339 

Ortopedické 766 516 -250 

SPOLU 3 065 2 454 -611 

 

Operácie v roku 2020 oproti roku 2019 klesli a to z toho dôvodu ako aj využitie stacionárov. 

Operácie po vyhlásení krízového a núdzového stavu boli realizované len na záchranu ľudského života. 

Plánované operácie podľa stavu pandémie boli zrušené.  

Čo sa týka pôrodnosti v roku  2020 sme zaznamenali 1 088 pôrodov , z toho cisárskych pôrodov 

bolo 362, čo oproti roku 2019 bol nárast o 26 pôrodov. 

 

 Rok 2019 Rok 2020 Rozdiel 

OHV + JZS gynekologická 249 213   -36 

OHV + JZS  chirurgická 324 225   -99 

OHV + JZS  ortopedická 261 319    58 

JZS  ORL 986 536           -450 

JZS  očná 654 548           -106 

JZS  gastroenterologická - - - 

JZS  urologická  -  - - 

C e l k o m 2 474 1 841   -633 

 

Jednodňová zdravotná starostlivosť sa v našom zariadení realizuje v dopoludňajších aj 

popoludňajších hodinách. U pacientov je veľmi obľúbená a vyhľadávaná .  Samozrejme jej činnosť 

bola výrazne ovplyvnená pandémiou COVID-19, a tým aj výrazné zníženie výkonov JZS.   

 

Zmluvné vzťahy s poisťovňami 

VŠZP a poskytovateľ NsP Považská Bystrica sa od 1.1.2020 dohodli na úhrade zdravotnej 

starostlivosti prostredníctvom prospektívneho rozpočtu (PRUZZ) za kalendárny mesiac:   

          

 od 1.1.2020 

do 29.02.2020   

v € 

od 1.3.2020 PRUZZ 

pre COVID-19 sa 

neprehodnocoval 

od 1.7.2020 

do 31.7.2020 

v € 

Ambulantná zdravotná 

starostlivosť 
241 003   380 717  

Spoločné vyšetrovacie a liečebné 

zložky 
71 445  113 280 

Ústavná zdravotná starostlivosť 718 774   1 135 221 
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od 1.8.2020 

do 31.10.2020   

v € 

od 1.11.2020 

do 30.11.2020         

v € 

od 1.12.2020 

do 31.12.2020   

v € 

Ambulantná zdravotná 

starostlivosť 
251 949    233 319       233 319 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné 

zložky 
75 107 75 107 70 960 

Ústavná zdravotná starostlivosť 751 179   751 179         751 179 

  

Priemer za prospektívny rozpočet predstavoval výšku 766 980 €.      

       

DÔVERA ZP stanovila limit:  

                          v € 

Stacionár od 1.5.2018 - doteraz              5 555 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 
od 1.10.2018 - 31.3.2020      16 510 

od 1.  4.2020 - doteraz          18 310   

 

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

od 1.1.2020 - 31.  3.2020  500 526 € 

od 1.4.2020 - 30.  4.2020  645 979 €  

od 1.5.2020 - 30.  6.2020  535 539 € 

od 1.7.2020 - 31.12.2020  552 534 € 

Priemer za hospitalizačné prípady predstavoval výšku 558 645 € 

  

UNION ZP – limity podliehajú globálnemu rozpočtu. Zmena nastala v úhrade mamografických 

vyšetrení, ktoré sú uhrádzané nad rámec globálneho rozpočtu (od 1.6.2017).  

Výška globálneho rozpočtu  (GR)  sa menila nasledovne : 

od 1.1.2020 - 31.  1.2020  39 219 € 

od 1.2.2020 - 29.  2.2020  70 997 € 

od 1.3.2020 - 31.12.2020  55 108 € 

Priemer za globálny rozpočet predstavoval výšku 55 108 €. 

 

 Od 1.7.2018 sa poisťovne a poskytovateľ dohodli na zazmluvnení ambulantnej pohotovostnej 

služby pre dospelých a ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. APS sú hradené mesačne 

tzv. paušálom na ambulanciu. Mesačný paušál predstavuje výšku 55 380 € za všetky poisťovne.  

Výška základnej sadzby za hospitalizačný prípad pre rok 2020 bola do 29.2.2020  

vo výške 913 €. Od 1.3.2020 je základná sadzba 1 121 €. 

S účinnosťou od 9.12.2019 NsP PB začala prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu (ZZS) 

typu rýchla lekárska pomoc (RLP). Mesačný paušál predstavuje výšku 41 523 € za všetky poisťovne. 

S účinnosťou od 27.4.2020 NsP PB začala prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu (ZZS) 

typu rýchla zdravotná pomoc (RZP). Mesačný paušál predstavuje výšku 24 509 € za všetky poisťovne. 

Od 15.6.2020 NsP PB zazmluvnila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v Papradne. 

Od 8.10.2020 bola zazmluvnená Špecializovaná ambulantná starostlivosť – Mobilné odberové 

miesto a od 1.10.2020 urgentný príjem I. typu (paušálna úhrada), pediatrická pneumológia                     

a pediatrická nefrológia.  
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V roku 2020 (stav k 16.2.2021) bolo zdravotným poisťovniam za poskytnuté zdravotné výkony 

vyfakturovaných  23 316 832,87 € vrátane opráv a EÚ poistencov. V roku 2019 to bolo 

21 394 725,30 € (stav k 25.2.2020; rozdiel 1 922 107,57 €).  

Realizované platby (t. j. uhradené) od zdravotných poisťovní za rok 2020 (stav k 16.2.2021) 

predstavovali 23 778 099,63 € vrátane opráv a EÚ poistencov. V roku 2019 boli platby 20 816 198,28 

€ (stav k 25.2.2020; rozdiel 2 961 901,35 €). 

Realizované platby podľa poisťovní   VšZP     14 572 350,37 € 

        DÔVERA ZP    8 436 082,33 € 

        UNION ZP       769 666,93 € 

 

                            

Fakturované a hradené výkony za zdravotné poisťovne podľa jednotlivých mesiacov: 

 

 
 

Do VšZP bola za rok 2020 celkovo vyfakturovaná čiastka 13 146 528,80 € a úhrada zo strany 

poisťovne bola vo výške 14 414 640,96 €, vrátane opráv. Údaje sú poskytnuté z oddelenia pre styk so 

ZP a DRG, takže nie sú zhodné s účtovníctvom za rok 2020 vzhľadom k tomu, že v poisťovni majú 

spracovaný kalendárny rok.  
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Do ZP Dôvera bola za rok 2020 celkovo vyfakturovaná čiastka 9 121 344,66 € a úhrada zo 

strany poisťovne bola vo výške 8 390 345,31€, vrátane opráv. Údaje sú poskytnuté z oddelenia pre 

styk so ZP a DRG, takže nie sú zhodné s účtovníctvom za rok 2020 vzhľadom k tomu, že v poisťovni 

majú spracovaný kalendárny rok.  

 

 
 

 

Do ZP UNION bola za rok 2020 celkovo vyfakturovaná čiastka 828 352,665 € a úhrada             

zo strany poisťovne bola vo výške 769 171,51 €, vrátane opráv. Údaje sú poskytnuté z oddelenia pre 

styk so ZP a DRG, takže nie sú zhodné s účtovníctvom za rok 2020 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./2020 I.-XII./2020 I.-XII./2020 I.-XII./2020 I.-XII./2020 

25  Ambulancie 200,210,302 1 283 049,08  1 230 433,74  -52 615,34  1 809 310,99  578 877,25  

24 Ambulancie 200,210,302 685 059,38  642 422,68  -42 636,70  626 396,30  -16 026,38  

27  Ambulancie 200,210,302 44 499,51  38 197,91  -6 301,60  48 493,25  10 295,34  

Spolu    2 012 607,97  1 911 054,33  -101 553,64  2 484 200,54  573 146,21  

25  JZS 222 894 623,27  888 783,00  -5 840,27  1 109 276,81  220 493,81  

24 JZS 222 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

27  JZS 222 55 349,22  51 965,00  -3 384,22  54 905,70  2 940,70  

Spolu    949 972,49  940 748,00  -9 224,49  1 164 182,51  223 434,51  

25  Stac. 604 97 884,94  97 507,00  -377,94  130 862,77  33 355,77  

24 Stac. 604 40 411,92  39 592,00  -819,92  39 592,00  0,00  

27  Stac. 604 3 735,00  3 705,00  -30,00  4 612,64  907,64  

Spolu    142 031,86  140 804,00  -1 227,86  175 067,41  34 263,41  

25  SVLZ 400 767 541,74  722 727,05  -44 814,69  920 645,64  197 918,59  

24 SVLZ 400 451 218,46  180 691,32  -270 527,14  180 359,81  -331,51  

27  SVLZ 400 69 282,92  18 975,85  -50 307,07  24 183,89  5 208,04  

Spolu    1 288 043,12  922 394,22  -365 648,90  1 125 189,34  202 795,12  

25  Lôžka 601,603 8 292 420,98  8 246 866,01  -45 554,97  8 863 802,99  616 936,98  

24 Lôžka 601,603 6 749 032,45  6 669 828,00  -79 204,45  6 548 421,17  -121 406,83  

27  Lôžka 601,603 502 647,23  415 630,71  -87 016,52  499 257,72  83 627,01  

Spolu    15 544 100,66  15 332 324,72  -211 775,94  15 911 481,88  579 157,16  

25  Prip. položky DRG 375 456,01  324 621,57  -50 834,44  339 957,01  15 335,44  

24 Prip. položky DRG 273 716,82  222 226,80  -51 490,02  222 226,80  0,00  

27  Prip. položky DRG 11 319,08  9 942,55  -1 376,53  9 597,01  -345,54  

Spolu    660 491,91  556 790,92  -103 700,99  571 780,82  14 989,90  

25  DRG zap. (SVLZ,ŠAS) 0,00  -1 155 674,11  0,00  0,00  0,00  

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

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

Spolu    0,00  -1 155 674,11  0,00  0,00  0,00  

25  Lieky na odd. 41 199,04  0,00  -41 199,04  0,00  0,00  

24 Lieky na odd. 29 548,31  0,00  -29 548,31  0,00  0,00  

27  Lieky na odd. 646,70  0,00  -646,70  0,00  0,00  

Spolu    71 394,05  0,00  -71 394,05  0,00  0,00  

25  ŠZM,OHV,TEP, BON - lôžka 141 563,91  0,00  -141 563,91  0,00  0,00  

24 ŠZM - lôžka 103 836,25  0,00  -103 836,25  0,00  0,00  

27  ŠZM - lôžka 9 350,51  0,00  -9 350,51  0,00  0,00  

Spolu    254 750,67  0,00  -254 750,67  0,00  0,00  

25  Lieky na amb. + IPP + ŠZM 639 420,35  541 422,94  -97 997,41  541 419,79  -3,15  

24 Lieky na amb. + IPP + ŠZM 423 430,51  358 808,59  -64 621,92  358 808,59  0,00  

27  Lieky na amb. + IPP + ŠZM 1 800,94  746,11  -1 054,83  746,11  0,00  

Spolu    1 064 651,80  900 977,64  -163 674,16  900 974,49  -3,15  

25  APS  43 399,43  135 613,92  92 214,49  135 613,92  0,00  

24 APS + paušál 29 354,67  31 055,17  1 700,50  74 679,95  43 624,78  

27  APS + Paušál 24 705,57  26 161,20  1 455,63  26 161,20  0,00  

Spolu    97 459,67  192 830,29  95 370,62  236 455,07  43 624,78  

25  APS - lieky 170,29  169,84  -0,45  169,84  0,00  

24 APS - lieky 69,49  75,92  6,43  75,92  0,00  

27  APS - lieky 6,64  6,64  0,00  6,64  0,00  

Spolu    246,42  252,40  5,98  252,40  0,00  

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

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

27  Amb.body nad rámec  2 679,50  2 391,67  -287,83  2 391,67  0,00  

Spolu    2 679,50  2 391,67  -287,83  2 391,67  0,00  

25  SVLZ body nad rámec  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

24 SVLZ body nad rámec  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

27  SVLZ body nad rámec  108,00  108,00  0,00  108,00  0,00  

Spolu    108,00  108,00  0,00  108,00  0,00  
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25  Kapitácia GYN 17 877,56  16 217,72  -1 659,84  15 343,44  -874,28  

24 Kapitácia GYN 4 323,92  4 106,33  -217,59  4 106,33  0,00  

27  Kapitácia GYN 328,96  121,60  -207,36  121,60  0,00  

Spolu    22 530,44  20 445,65  -2 084,79  19 571,37  -874,28  

25  Kapitácia VLDD 15 185,76  14 242,11  -943,65  13 895,19  -346,92  

24 Kapitácia VLDD 2 397,26  2 277,13  -120,13  2 277,13  0,00  

27  Kapitácia VLDD 478,21  462,85  -15,36  462,85  0,00  

Spolu    18 061,23  16 982,09  -1 079,14  16 635,17  -346,92  

25  Mamografia 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

24 Mamografia 15 116,40  15 080,65  -35,75  15 080,65  0,00  

27  Mamografia 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Spolu    15 116,40  15 080,65  -35,75  15 080,65  0,00  

25  RLP - preddavok 308 636,13  306 481,30  -2 154,83  306 481,30  0,00  

24 RLP - preddavok 174 749,70  174 749,70  0,00  174 749,70  0,00  

27  RLP - preddavok 57 995,98  54 407,83  -3 588,15  54 407,83  0,00  

Spolu    541 381,81  535 638,83  -5 742,98  535 638,83  0,00  

25  RLP - lieky 1 668,62  1 578,30  -90,32  1 578,30  0,00  

24 RLP - lieky 471,53  442,24  -29,29  442,24  0,00  

27  RLP - lieky 78,23  70,26  -7,97  70,26  0,00  

Spolu    2 218,38  2 090,80  -127,58  2 090,80  0,00  

25  RLP - doprava 25 442,22  23 756,88  -1 685,34  23 756,88  0,00  

24 RLP - doprava 9 526,86  11 770,21  2 243,35  11 770,21  0,00  

27  RLP - doprava 966,59  1 130,49  163,90  1 130,49  0,00  

Spolu    35 935,67  36 657,58  721,91  36 657,58  0,00  

25  RZP - preddavok 118 975,92  120 915,60  1 939,68  120 915,60  0,00  

24 RZP - preddavok 65 779,21  65 780,02  0,81  65 780,02  0,00  

27  RZP - preddavok 23 071,23  23 071,23  0,00  23 071,23  0,00  

Spolu    207 826,36  209 766,85  1 940,49  209 766,85  0,00  

25  RZP - lieky 614,98  669,28  54,30  669,28  0,00  

24 RZP - lieky 289,10  265,02  -24,08  265,02  0,00  

27  RZP - lieky 25,10  21,96  -3,14  21,96  0,00  

Spolu    929,18  956,26  27,08  956,26  0,00  

25  RZP - doprava 17 130,36  16 756,69  -373,67  16 756,69  0,00  

24 RZP - doprava 10 734,72  12 982,86  2 248,14  12 982,86  0,00  

27  RZP - doprava 696,34  898,23  201,89  898,23  0,00  

Spolu    28 561,42  30 637,78  2 076,36  30 637,78  0,00  

SPOLU 22 961 099,01  20 613 258,57  -1 192 166,33  23 439 119,42  1 670 186,74  

25  Urgent 1.typu - Paušál 63 937,00  63 863,14  -73,86  63 863,14  0,00  

24 Urgent 1.typu - Paušál 52 045,17  51 865,68  -179,49  51 983,54  117,86  

27  Urgent 1.typu - Paušál 18 552,75  18 479,61  -73,14  18 479,61  0,00  

Spolu    134 534,92  134 208,43  -326,49  134 326,29  117,86  

25  Urgent 1.typu - lieky 331,21  321,38  -9,83  321,38  0,00  

24 Urgent 1.typu - lieky 232,53  347,07  114,54  347,07  0,00  

27  Urgent 1.typu - lieky 28,44  43,62  15,18  43,62  0,00  

Spolu    592,18  712,07  119,89  712,07  0,00  

25    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

24   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

27    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Spolu    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

SPOLU 23 096 226,11  20 748 179,07  -1 192 372,93  23 574 157,78  1 670 304,60  

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že nadlimity vznikajú vtedy ak je úhrada menšia ako uznaná čiastka. 
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Ekonomická situácia a analýza hospodárenia: 
 

 

Hospodársky výsledok vrátane oddlženia MZ SR (vrátane podnikateľskej činnosti) 

 

  
Skutočnosť   Skutočnosť   Rozdiel 2020/2019 

rok 2019 rok 2020   

Náklady         32 039 343,50 €       32 134 516,81 €                95 173,31 €  

Výnosy          42 155 036,67 €       36 920 552,31 €  -        5 234 484,36 €  

Daň z príjmu                50 385,11 €              27 294,78 €  -             23 090,33 €  

Hospodársky výsledok po 

zdanení (+ zisk)  
        10 065 308,06 €         4 758 740,72 €  -        5 306 567,34 €  

 

 

 

 
 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica vykázala za rok 2020 kladný výsledok 

hospodárenia vo výške 4 758 740,72 €. Je to dôsledok oddlženia nášho zdravotníckeho zariadenia 

Ministerstvom zdravotníctva SR (MZ SR). 
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Hospodársky výsledok bez oddlženia MZ SR (vrátane podnikateľskej činnosti) 

 

  
Skutočnosť   Skutočnosť   Rozdiel 2020/2019 

rok 2019 rok 2020   

Náklady         32 039 343,50 €       32 134 516,81 €                95 173,31 €  

Výnosy          26 393 898,32 €       30 701 384,80 €           4 307 486,48 €  

Daň z príjmu                50 385,11 €              27 294,78 €  -             23 090,33 €  

Hospodársky výsledok po 

zdanení (- strata)  
-        5 695 830,29 €  -     1 460 426,79 €           4 235 403,50 €  

 

 

       

 Po vylúčení oddlženia MZ SR sa nám znížili výnosy o 6 219 167,51 €. Oddlženie MZ SR                   

sa týkalo odpustenia dlhu voči spoločnosti Debitum, a. s. vo výške 4 425 995,18 € a odpustenia penále 

Sociálnej poisťovne vo výške 1 793 172,33 €. 

 

 Po vylúčení oddlženia MZ SR dosiahla strata za rok 2020 výšku – 1 460 426,79 €, uvedenú 

stratu ovplyvnil nárast osobných nákladov. Oproti roku 2019 osobné náklady stúpli až o 1 913 123 €. 

Bolo to dôsledkom mzdového automatu, zvýšenie minimálnej mzdy a následné zvyšovanie mzdových 

zvýhodnení ako sú napríklad nadčasy.  

 

Ďalším faktorom boli zvýšené mzdové nároky spôsobené pandémiou COVID-19, pretože zvýšeným 

výpadkom personálu z dôvodu ochorenia boli nutné nadčasy vo zvýšenej miere. Zároveň sa zvýšili 

náklady na lieky a ŠZM a to až o 579 986 € oproti roku 2019. 

Bližšie porovnanie bude v komentári nákladovej časti. 

Čo sa týka výnosovej časti, výnosy od zdravotných poisťovní v roku 2020 vzrástli oproti roku 

2019 o 2 960 813 €.   
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Hospodársky výsledok rok 2020 - zhrnutie 

NÁKLADY SPOLU   32 161 811,59 Eur 

VÝNOSY SPOLU   36 920 552,31 Eur 

HV   4 758 740,72 Eur 

Oddĺženie MZ SR - DEBITUM a.s.   4 425 995,18 Eur 

Oddĺženie MZ SR - odpustenie penál SP   1 793 172,33 Eur 

HV bez oddlženia -  1 460 426,79 Eur 

 

 
 

 

 

Vývoj nákladov a výnosov za roky 2020 a 2019 a hospodársky výsledok za uvedené roky: 

 

Názov Rok 2019 Rok 2020 
Rozdiel rokov 

2020 a 2019 

Spotreba materiálu            4 546 780,86 €             5 346 697,92 €                799 917,06 €  

Spotreba energií               833 906,18 €                763 415,03 €  - 70 491,15 €  

Predaný tovar            2 565 208,26 €             2 181 337,44 €  - 383 870,82 €  

Opravy a udržiavanie               257 811,60 €                189 148,62 €  - 68 662,98 €  

Opravy a udržiavanie - sponzorsky                   1 387,44 €                    - €  - 1 387,44 €  

Cestovné                 12 083,23 €                  3 886,84 €  - 8 196,39 €  

Náklady na reprezentáciu                      289,43 €                       453,25 €              163,82 €  

Služby               849 897,93 €                852 932,28 €                    3 034,35 €  

Mzdové náklady          13 604 598,73 €           14 976 721,44 €  1 372 122,71 €  

Mzdové náklady - refundácia COVID-

19 
                            -   €  355 700,03 €               355 700,03 €  

Zákonné sociálne poistenie            4 671 069,25 €             5 146 781,36 €                475 712,11 €  

Zákonné sociálne poistenie  - 

refundácia COVID-19 
                            -   €  107 133,84 €               107 133,84 €  

Ostatné sociálne poistenie                 29 053,41 €                  42 751,71 €                  13 698,30 €  

Zákonné sociálne náklady               282 602,85 €                334192,41 €                  51 589,56 €  

Refundácia COVID-19                             -   €  462 833,87 €            462 833,87 €  

OSOBNÉ NÁKLADY - bez 

refundácie 
     18 587 324,24 €       20 500 446,92 €          1 913 122,68 €  

  32 161 811,59 Eur 

  36 920 552,31 Eur 

  4 758 740,72 Eur 

  4 425 995,18 Eur 

  1 793 172,33 Eur -  1 460 426,79 Eur 

Hospodársky výsledok 2020 NÁKLADY SPOLU

VÝNOSY SPOLU

HV

Oddĺženie MZ SR - DEBITUM a.s.

Oddĺženie MZ SR - odpustenie
penál SP

HV bez oddĺženia
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Dane a poplatky                 48 913,29 €                  58 539,92  €                    9 626,63 €  

Zostatková cena DHM a DNM                             -   €                              -   €                              -   €  

Predaný materiál                      410,19 €                       9 715,28 €                    9 305,09 €  

Ostatné náklady - 54x            2 242 650,89 €             405 403,83 €  - 1 837 247,06 €  

Odpisy               799 049,76 €                1 080 466,88 €         281 417,12 €  

Ostatné náklady - 55x a 56x            1 293 570,35 €             279 238,73 €  - 1 014 331,62 €  

Mimoriadne náklady                        59,85 €                       - €  - 59,85 €  

Splatná daň z príjmov                 50 385,11 €                  27 294,78 €  - 23 090,33 €  

NÁKLADY SPOLU      32 089 728,61 €       32 161 811,59 €               72 082,98 €  

Výnosy zo ZP          20 475 796,51 €           23 436 609,65 €             2 960 813,14 €  

Tržby za zdravotnú starostlivosť 

nehradenú zo ZP 
              361 076,19 €                227 875,51 €  - 133 200,68 €  

Tržby a ostatné výnosy z 

podnikateľskej činnosti 
              884 500,02 €                1 003 214,78 €                118 714,76 €  

Tržby za tovar - VL            3 000 846,33 €             2 519 773,00 €  - 481 073,33 €  

Ostatné výnosy          17 432 817,62 €           9 733 079,37 €  - 7 699 738,25 €  

VÝNOSY SPOLU      42 155 036,67 €       36 920 552,31 €  - 5 234 484,36 €  

HV      10 065 308,06 €       4 758 740,72 €  -      - 5 306 567,34 €  

Oddĺženie MZ SR - dodávateľské 

faktúry 
           1 197 941,41 €                                         -   € - 1 197 941,41 €  

Oddĺženie MZ SR - DEBITUM a.s.          14 563 196,94 €           4 425 995,18 €  -10 137 201,76 €  

Oddĺženie MZ SR - odpustenie penál 

SP 
                            -   €  1 793 172,33   €             1 793 172,33 €  

HV bez oddĺženia -      - 5 695 830,29 €       - 1 460 426,79 €          4 235 403,50 €  

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 €  128 147,86 €- €  - 152 182,14 €  

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 €     - 1 332 278,93 €        1 193 794,23 €  

 

Spotreba materiálu medzi rokmi 2020 a 2019 vzrástla o 799,9 tis. €. Tento nárast bol ovplyvnený 

pandémiou COVID-19. Naša nemocnica v čase pandémie získala špeciálny zdravotný materiál a lieky 

zo Štátnych hmotných rezerv ako aj sponzorsky. Celková čiastka takto získaných prostriedkov 

predstavovala výšku 255,3 tis. Spotreba liekov z vlastných prostriedkov vzrástla oproti roku 2019 

o 408,5 tis. € čo predstavuje nárast až o 19,3%. Bolo to spôsobené zvýšenou náročnosťou liečby 

pacientov v čase pandémie, kde nárast na lieky pre respiračný systém predstavoval 13,3% a spotreba 

kyslíka oproti roku 2019 vzrástla o 25,9%. Z uvedeného dôvodu nastal nárast aj v spotrebe špeciálneho 

zdravotného materiálu o 13,4%. (171,5 tis. €). Spotreba všeobecného materiálu sa v roku 2020 

pohybovala zhruba na úrovni roka 2019, pretože sme zaznamenali nárast len o 1,4% (1,7 tis. €). 

Spotreba materiálu na údržbu vrátane náhradných dielov vzrástla o 32,4% (16,5 tis. €) a to hlavne na 

materiál a náhradné diely zdravotníckej a nezdravotníckej techniky.  

Pokles nastal v spotrebe energií takmer o 8,5% (70,5 tis. €). Aj keď nastal nárast 

v technických jednotkách a to o 120 183 kWh, ceny oproti roku 2019 klesli. 1kWh elektrickej 

energie stála v roku 2019 – 0,139 €, v roku 2020 to bolo 0,129 €. Ceny sú uvádzané bez DPH. Tiež 

klesla cena plynu, pretože v roku 2019 bola cena za 1 m
3

 – 0,446 € a v roku 2020 bola cena za 1 m
3 
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vo výške 0,369 €. Tieto ceny sú uvádzané bez DPH.  V oblasti vodného a stočného hospodárstva 

sme medziročne zaznamenali pokles v spotrebe vody a stočného.  Priemerná cena vodného bola za 

rok 2019 vo výške 0,987 €/m³ bez DPH a za rok 2020 vo výške 0,990 €/m³ bez DPH, u stočného 

z 1,138 €/m³ bez DPH bol nárast na 1,142 €/ m³ bez DPH. Ceny za odvádzanie a čistenie vody 

určuje v zmysle Rozhodnutia č. 008/2018/V Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 

 Medziročne sa znížili náklady za predaný tovar a to až o takmer 15% (68,6 tis. €),              

čo nepriaznivo ovplyvnilo aj výnosy z tržieb za tovar vo verejnej lekárni, ktoré klesli až o takmer 

16% (481,1 tis. €). Tento nepriaznivý vývoj bol ovplyvnený pandémiou COVID-19, pretože bola 

zredukovaná starostlivosť na najnutnejšie prípady a pacienti, ktorým boli dané elektronické recepty 

si ich vyzdvihovali prevažne vo svojom bydlisku. Tento fakt sa odrazil na poplatkoch za recepty, 

ktoré sa znížili až o takmer 74,7%. 

Pokles nastal aj v opravách a udržiavaní majetku zhruba o 26,6% (383,9 tis. €) vzhľadom 

k tomu, že sa robili len tie najnutnejšie opravy a najnutnejšia údržba budov, stavieb, vozového 

parku a nezdravotníckej techniky. Čo sa týka opráv a údržby zdravotníckej techniky nastal nárast 

oproti roku o 11,3% (13,2 tis. €), pretože bola značne morálne a fyzicky opotrebovaná.  

Ďalší pokles v nákladoch sme zaznamenali priamym vplyvom opatrení vyplývajúcich 

z pandémie COVID-19 Uzneseniami vlády SR a Vyhláškami ÚVZ SR. Tie mali priamy vplyv na 

zníženie nákladov na cestovné, na služby lekárov (konzília, pohotovosť) a naopak vysoký nárast bol 

zaznamenaný v nákladoch na zneškodnenie odpadov. V konečnom dôsledku však náklady                   

na služby týmito vplyvmi ostali na úrovni roku 2019, pretože sme zaznamenali nárast len o 0,36% 

(3 tis. €). 

Mzdové náklady oproti roku 2019 vzrástli o takmer 10,1% (1 367,9 tis. €) a odvody 

o takmer 10,2% (475,7 tis. €). Tento nárast bol spôsobený nielen mzdovým automatom, ale aj 

veľkým množstvom nadčasových hodín a dovoleniek, ktoré vznikli vplyvom pandémie. Do 

uvedených mzdových a odvodových nákladov nie sú zarátané mzdy a odvody, ktoré boli v rámci 

MZ SR vyplatené ako odmeňovanie v prvej línii vo výške 414,3 tis. € za mesiace november 

a december 2020, infekčné COVID príplatky a refundovaná mzda pracovníka ÚKR. Osobné 

náklady vzrástli oproti roku 2019 o takmer 10,3% ( 1 913,1 tis. €). 

Celkové náklady v roku 2020 ostali zhruba na úrovni roka 2019. Zmeny nastali len 

v jednotlivých položkách avšak v konečnom dôsledku vzrástli len o 72,1 tis. €, čo nie je ani 0,5 %. 

Čo sa týka výnosov – zaznamenali sme nárast výnosov zo zdravotných poisťovní o takmer 

14,5% ( 2 960,8 tis. €). Výrazný pokles nastal vo výnosoch tržieb za tovar, kde sme zaznamenali 

pokles až o takmer 16% ( 481 tis. €).  

Oproti roku 2019 sme si zlepšili hospodársky výsledok bez oddlženia až o 4 235,4 tis. €. 
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Výnosy zo ZP podľa jednotlivých segmentov za rok 2020 

SEGMENTY VšZP DÔVERA ZP UNION ZP 
EU 

POISTENCI  

SPOLU PO 

SEGMENTOCH 

Hospitalizácie (HP)    8 832 250,69 €  6 583 488,11 €    503 554,73 €      163 306,93 €     16 082 600,46 €  

JZS    1 033 728,03 €                 -   €     53 595,58 €        11 141,02 €    1 098 464,63 €  

Ambulancie    1 970 250,77 €       761 380,55 €    96 379,76 €        19 756,43 €     2 847 767,51 €  

SVLZ      889 900,31 €       211 695,02 €    26 982,88 €        11 857,05 €    1 140 435,26 €  

Krv       334 733,79 €         99 702,95 €   3 336,32 €             808,37 €       438 581,43 €  

Lieky      454 377,18 €       329 711,25 €   644,35 €         6 160,84 €    790 893,62 €  

ŠZM     63 331,65 €         638,96 €        2 536,76 €      -1 284,14 €          65 223,23 €  

Stacionár      124 413,50 €   39 452,00 €      4 650,27 €          1 736,80 €        170 252,57 €  

Záchranná ZS    465 214,42 €  253 451,41 €    83 055,28 €         669,83 €         802 390,94 €  

SPOLU ZA ZP 14 168 200,34 €  8 279 520,25 €        774 735,93 €      214 153,13 €      23 436 609,65 €  

 

    
 

 

 
 

 
 

 

Prílohu správy tvorí aj Súvaha a Výkaz ziskov a strát za rok  2020 
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Krátkodobé záväzky rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Najväčším záväzkom po lehote splatnosti je záväzok – istina voči Sociálnej poisťovni vo výške 

7 364 284 €. 
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Krátkodobé záväzky rok 2020 

Krátkodobé záväzky (v
eur) v lehote splatnosti

Krátkodobé záväzky (v
eur) po lehote
splatnosti
Krátkodobé záväzky (v
eur) SPOLU

Druh záväzku 
 Krátkodobé záväzky (v eur)  

 v lehote splatnosti    po lehote splatnosti   SPOLU  

VšZP               127 050,09 €             127 050,09 €  

ZP Dôvera                  29 554,99 €               29 554,99 €  

ZP Union                     5 608,12 €                 5 608,12 €  

Sociálna poisťovna  spolu                423 862,09 €                7 364 284,26 €       7 788 146,35 €  

v tom:        

istina                423 862,09 €                7 364 284,26 €       7 788 146,35 €  

penále                                -   €  

DDS zamestanávateľ + 

zamestnanec 
                   5 393,45 €                 5 393,45 €  

Daňový úrad                145 217,33 €             145 217,33 €  

DPH a ostatné dane a poplatky                   15 146,83 €               15 146,83 €  

Voči dodávateľom spolu            1 372 199,93 €                   971 241,94 €       2 343 441,87 €  

v tom:        

lieky               684 103,70 €                   355 082,48 €       1 039 186,18 €  

ŠZM               352 631,56 €                   470 070,14 €           822 701,70 €  

energie                  31 077,68 €                      79 200,41 €           110 278,09 €  

potraviny                  38 004,72 €                                   -   €             38 004,72 €  

ostatné (opravy, telefóny...)               266 382,27 €                      66 888,91 €           333 271,18 €  

Záväzky voči zamestnancom               949 028,25 €             949 028,25 €  

Ostatné záväzky                112 789,57 €             112 789,57 €  

SPOLU záväzky             3 185 850,65 €                8 335 526,20 €     11 521 376,85 €  
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Krátkodobé záväzky za roky 2019 a 2020 

 

  

v lehote 

splatnosti rok 

2019 

po lehote 

splatnosti rok 

2019 

SPOLU ROK 

2019 

v lehote splatnosti 

rok 2020 

po lehote 

splatnosti rok 

2020 

SPOLU ROK 

2020 

VšZP       220 432,45 €                           -   €           220 432,45 €          127 050,09 €             127 050,09 €  

ZP Dôvera          27 129,53 €                         -   €             27 129,53 €            29 554,99 €               29 554,99 €  

ZP Union             2 350,35 €                           -   €               2 350,35 €              5 608,12 €                 5 608,12 €  

Sociálna poisťovna  

spolu  
   2 206 026,81 €        4 089 125,97 €       6 295 152,78 €          423 862,09 €       7 364 284,26 €       7 788 146,35 €  

v tom:              

istina        412 854,48 €        4 089 125,97 €       4 501 980,45 €         423 862,09 €       7 364 284,26 €       7 788 146,35 €  

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

DDS zamestanávateľ 

+ zamestnanec 
           5 446,43 €                           -   €               5 446,43 €              5 393,45 €                 5 393,45 €  

Daňový úrad        228 682,89 €                          -   €           228 682,89 €          145 217,33 €             145 217,33 €  

DPH a ostatné dane a 

poplatky  
         26 948,58 €              46 489,30 €             73 437,88 €            15 146,83 €               15 146,83 €  

Voči dodávateľom 

spolu 
   1 525 698,40 €        1 382 425,65 €       2 908 124,05 €      1 372 199,93 €          971 241,94 €       2 343 441,87 €  

v tom:              

lieky       752 298,20 €           375 203,09 €       1 127 501,29 €         684 103,70 €          355 082,48 €       1 039 186,18 €  

ŠZM       453 841,18 €           515 265,87 €           969 107,05 €         352 631,56 €          470 070,14 €           822 701,70 €  

energie        119 452,21 €           161 057,92 €           280 510,13 €           31 077,68 €            79 200,41 €           110 278,09 €  

potraviny          48 261,21 €              17 595,82 €             65 857,03 €           38 004,72 €                           -   €             38 004,72 €  

ostatné (opravy, 

telefóny...) 
   151 845,60 €           313 302,95 €           465 148,55 €         266 382,27 €            66 888,91 €           333 271,18 €  

Záväzky voči 

zamestnancom 
      919 307,53 €                           -   €           919 307,53 €         949 028,25 €             949 028,25 €  

Ostatné záväzky        287 492,64 €        4 425 995,18 €       4 713 487,82 €          112 789,57 €             112 789,57 €  

SPOLU záväzky     5 449 515,61 €        9 944 036,10 €     15 393 551,71 €      3 185 850,65 €       8 335 526,20 €     11 521 376,85 €  
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         Ako vidieť z priložených tabuliek a grafov záväzky v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 

klesli voči dodávateľom v celkovej výške 556 068 €, z toho po lehote splatnosti nastal pokles                 

o 411 184 € a v lehote splatnosti o 144 884 €.  
 

 

Krátkodobé pohľadávky rok 2020 

 

POHĽADÁVKY 
po lehote splatnosti   

k 31.12.2020 

v lehote splatnosti            

k 31.12.2020 
SPOLU 

ZDRAVOTNÉ 

POISŤOVNE 
                126 059,51 €             3 501 763,30 €    3 627 822,81 €  

   -VŠZP                   67 134,24 €             2 127 535,30 €    2 194 669,54 €  

   -Dôvera                   47 946,16 €             1 248 200,48 €    1 296 146,64 €  

   -Union ZP                     4 784,63 €                126 027,52 €        130 812,15 €  

   -ostatné poisťovne                     6 194,48 €                              -   €            6 194,48 €  

OSTATNÉ 

POHĽADÁVKY 
                  53 791,19 €                400 374,63 €        454 165,82 €  

SPOLU            179 850,70 €         3 902 137,93 €   4 081 988,63 €  

 

Nemocnica voči zdravotným poisťovniam nemá žiadne reálne pohľadávky po lehote splatnosti. 

Pohľadávky evidované v tabuľke sú opravné výkony, ktoré sa riešia s poisťovňami zápočtovo v rámci 

zmluvne dohodnutých podmienok.  

 

 

 €(600 000,00) 
 €(400 000,00) 
 €(200 000,00) 

 €-    
 €200 000,00  
 €400 000,00  
 €600 000,00  
 €800 000,00  

 €1 000 000,00  
 €1 200 000,00  
 €1 400 000,00  
 €1 600 000,00  

v lehote
splatnosti
rok 2020

po lehote
splatnosti
rok 2020

v lehote
splatnosti
rok 2019

po lehote
splatnosti
rok 2019

v lehote
splatnosti

-
porovnani
e r. 20 a r.

19

po lehote
splatnosti

-
porovnani
e  r. 20 a

r. 19

- liekov €684 103,70  €355 082,48  €743 684,28  €375 203,09  €(59 580,58) €(20 120,61) 

- ŠZM €352 631,56  €470 070,14  €453 841,18  €515 265,87  €(101 209,62) €(45 195,73) 

- energií €31 077,68  €79 200,41  €119 452,21  €161 057,92  €(88 374,53) €(81 857,51) 

- potravín €38 004,72  €-    €48 261,21  €17 595,82  €(10 256,49) €(17 595,82) 

- ostatným ( opravy, služby...) €266 382,27  €66 888,91  €151 845,60  €313 302,95  €114 536,67  €(246 414,04) 

SPOLU: €1 372 199,93 €971 241,94  €1 517 084,48 €1 382 425,65 €(144 884,55) €(411 183,71) 

Porovnanie záväzkov za roky 2020 a 2019 u 
dodávateľov 
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Krátkodobé pohľadávky za roky 2019 a 2020 
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 €3 500 000,00  
 €4 000 000,00  
 €4 500 000,00  

Krátkodobé pohľadávky rok 2020  

po lehote splatnosti k 31.12.2020 v lehote splatnosti k 31.12.2020 SPOLU

 €-    
 €2 000 000,00  
 €4 000 000,00  
 €6 000 000,00  

Krátkodobé pohľadávky roky 2019 a 2020 

po lehote splatnosti k 31.12.2020 v lehote splatnosti k 31.12.2020

SPOLU po lehote splatnosti k 31.12.2019

v lehote splatnosti k 31.12.2019 SPOLU

POHĽADÁVKY 

po lehote 

splatnosti k 

31.12.2020 

v lehote 

splatnosti k 

31.12.2020 

SPOLU 

po lehote 

splatnosti k 

31.12.2019 

v lehote 

splatnosti k 

31.12.2019 

SPOLU 

ZDRAVOTNÉ 

POISŤOVNE    126 059,51 €     3 501 763,30 €     3 627 822,81 €       27 169,48 €     3 544 253,41 €     3 571 422,89 €  

   -VŠZP      67 134,24 €     2 127 535,30 €     2 194 669,54 €       24 931,48 €     2 176 442,41 €     2 201 373,89 €  

   -Dôvera      47 946,16 €     1 248 200,48 €     1 296 146,64 €                   -   €     1 285 685,00 €     1 285 685,00 €  

   -Union ZP        4 784,63 €        126 027,52 €        130 812,15 €         2 238,00 €           82 126,00 €           84 364,00 €  

   -ostatné 

poisťovne 
       6 194,48 €                        -   €            6 194,48 €                   -   €                     -   €                       -   €  

OSTATNÉ 

POHĽADÁVKY 
     53 791,19 €        400 374,63 €        454 165,82 €       81 949,00 €         229 206,71 €        311 155,71 €  

SPOLU  179 850,70 €   3 902 137,93 €   4 081 988,63 €   109 118,48 €   3 773 460,12 €   3 882 578,60 €  
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Podnikateľská činnosť 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť  

rok 2019 

Skutočnosť  

rok 2020 

Rozdiel 

2020 - 2019 

Index 

2020 / 2019 

Náklady 3 745 657,71 € 3 545 979,30 € -199 678,41 € 0,95 

Výnosy  3 995 974,07 € 3 646 693,17 € -149 602,49 € 0,91 

Hosp. výsledok pred zdanením     250 316,36 € 100 713,87 € -149 602,49 € 0,40 

Daň z príjmu a dodatočne plat.       50 385,11 € 27 294,78 € -23 090,33 € 0,54 

Hosp. výsledok po zdanení 199 931,25 € 73 419,09 € -126 512,16 € 0,37 

 

 

 V sledovanom období boli 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 bielizne, sterilizácia, stravovanie, ostatná 

podnikateľská činnosť náhodilého charakteru. 

 Objem jednotlivých činností bol závislý od uzavretých zmlúv na prenájom priestorov  

a požiadaviek klientov na dodávky služieb. V roku 2020 boli služby stravovania a prania rozšírené 

o dodávky pre klientov a zamestnancov centra sociálnych služieb CSS-AVE Dubnica nad Váhom. 

 Okrem týchto skutočností bol v roku 2020 zásadným ovplyvňujúcim činiteľom pandemický 

výskyt ochorenia COVID-19 a s ním spojené opatrenia na zamedzenie jeho šírenia ako i opatrenia 

ekonomickej povahy zo strany vlády Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva SR, 

Ministerstva hospodárstva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. V rámci opatrení bolo obmedzené 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti (okrem akútnej), obmedzené poskytovanie všeobecných služieb 

a predaja tovaru. Opatrenia ovplyvnili v rámci podnikateľskej činnosti NsP PB predovšetkým 

prevádzku verejnej lekárne, využitie prenajímaných priestorov, objem niektorých poskytovaných 

služieb (parkovanie...). Ekonomickým výsledkom bol pokles väčšiny hlavných ukazovateľov 

hospodárenia. 

 Medziročne náklady (bez dane z príjmu) klesli o 5,33%, t. j. -199 678 €. Nižšiu úroveň 

nákladov ovplyvnila najmä nižšia potreba nakupovaných materiálov pre realizovaný výstup, 

predovšetkým v podobe predaja liekov a zdravotníckeho materiálu vo verejnej lekárni. I keď v položke 

spotreby všeobecného materiálu sme zaznamenali nárast (zabezpečenie surovín a iných vstupných 

prvkov pre rozšírené služby prania a stravovania), značný pokles nakupovaných zásob pre lekáreň 

znamenal výsledný výrazný pokles v súhrnnej položke Spotrebované nákupy. 

 Objem nákladov bol ovplyvňovaný aj úrovňou vstupných cien nakupovaných 

materiálov, služieb a takisto nákladovou náročnosťou výkonov. Táto mala vo všetkých druhoch 
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nákladov stúpajúci trend. Vývoj súhrnných položiek bol nasledujúci: Spotrebované nákupy  

-10%, Služby +1 %, Osobné náklady +11%. 

 Výnosy v roku 2020 oproti roku 2019 klesli o 9,49%, t. j. -149 602,49 €. Prepad tržieb            

za predaj liekov a zdravotníckeho materiálu (v niektorých mesiacoch až o 40%) vplyvom pôsobenia 

opatrení na zamedzenie šírenia vírového ochorenia, sa podpísal pod celkový pokles tržieb z predaja 

tovaru za rok o 16%, čo hodnotovo predstavovalo 481 073,33 €. Obmedzením využívania prenajatých 

plôch boli zasiahnuté aj výnosy z prenájmu – v zmysle zákona  č. 71/2013 Z. z. O poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bola 

dotknutým nájomníkom poskytnutá zľava, čo znížilo výnosy o 4 000 €. 

 Čiastočnou kompenzáciou bolo rozšírenie služieb prania a stravovania pre Centrum sociálnych 

služieb CCS-AVE Dubnica nad Váhom, ktoré počas rekonštrukcie svojich priestorov využilo             

na prenájom časť budovy LDCH v NsP PB spolu s ďalšími službami.  

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

výnosov oproti nákladom sa prejavil na výraznom znížení priaznivého výsledku hospodárenia (pokles 

-126 512,16 €). 

 

 

Ľudské zdroje 

 

Kategória pracovníkov Stav   

k 31.12.2019 

Stav 

k 31.12.2020 

Zmena 

Lekári 144,83 144,63 -0,20 

Zubný lekári - - - 

Farmaceuti     6,80     6,00  -0,80 

Sestry 318,60 321,50  2,90 

Pôrodné asistentky   31,00   30,00    -1,00 

Laboranti   26,00   24,00  -2,00 

Zdravotnícki záchranári     6,05  13,00   6,95 

Verejný zdravotník     1,00     1,00   0,00 

Asistenti* 184,60 193,60   9,00 

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

Zdravotnícki pracovníci spolu 726,38 741,23 14,85 

Nezdravotnícki pracovníci spolu 210,50 221,55 11,05 

Zamestnanci celkom 936,88 962,78 25,90 

 

Poznámka: Asistenti *   sanitári   36   

rádiologickí technici 13 

nutriční terapeuti    4  

maséri     2     

praktické sestry           119    

fyzioterapeuti             19,60 

 Čísla uvedené v tabuľke predstavujú prepočítaný stav zamestnancov k poslednému dňu 

sledovaného obdobia, t. j. k 31.12.2019 a k 31.12.2020. Priemerný počet zamestnancov  

v roku 2020 je oproti priemernému počtu v roku 2019 vyšší o 31,50 osôb.  

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

kategóriách, kde došlo k nárastu o 14,85 osôb. Spôsobené to bolo prechodom práv a povinností 

zamestnancov z FALCK, a. s. a posilnením oddelenia vnútorného lekárstva praktickými sestrami.  
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Kategória pracovníkov 
Fyzický stav 

k 31.12.2020 

Fyzický stav 

k 31.12.2019 
Rozdiel 

Lekár 158 158 0 

Farmaceut 6 7 -1 

Sestra 328 323 5 

Pôrodná asistentka 30 31 -1 

Zdravotnícky laborant 17 19 -2 

Farmaceutický laborant 7 7 0 

Fyzioterapeut 20 18 2 

Zdravotnícky záchranár 13 7 6 

Verejný zdravotník 1 1 0 

Zdravotnícky asistent 119 108 11 

RTG-technik 13 13 0 

Nutričný terapeut 4 4 0 

Masér 2 2 0 

Sanitár 36 40 -4 

Iný zdravotnícky pracovník 8 8 0 

Zdravotnícki pracovníci spolu 762 746 16 

Nezdravotnícki pracovníci spolu 226 216 10 

Zamestnanci spolu 988 962 26 

 

V rámci roka 2020 pribudlo celkovo 123 zamestnancov. Z uvedeného počtu bolo 15 lekárov,              

27 sestier, 22 zdravotníckych asistentov, 4 technicko-hospodárski pracovníci  a 42 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 8 osôb.   

Zamestnancov, ktorí ubudli v priebehu roka bolo celkovo 97. Z dôvodu odchodu do dôchodku 

ukončilo pracovný pomer 13 zamestnancov. V prevažnej miere sa jednalo o lekárov, sestry, 

zdravotníckych asistentov a nezdravotníckych pracovníkov. Najviac zamestnancov ubudlo v kategórii 

sestra a to hlavne z dôvodu odchodu na materskú, rodičovskú dovolenku. V roku 2020 prešli práva          

a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pracoviska Patologickej anatómie na nového 

zamestnávateľa a teda z dôvodu delimitácie ubudli 3 zdravotnícki laboranti.  
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Priemerná mesačná mzda podľa jednotlivých kategórií pracovníkov (vrátane náhrad za pracovnú 

pohotovosť) 

Kategória pracovníkov 
Skutočný stav  

k 31.12.2019  

Skutočný stav 

k 31.12.2020  
Zmena  

Lekári 2 657,98 € 2 820,48 € 162,50 € 

Farmaceuti 1 834,29 € 2 119,41 € 285,12 € 

Sestry 1 130,59 € 1 239,83 € 109,24 € 

Pôrodné asistentky 1 195,62 € 1 244,60 € 48,98 € 

Laboranti 1 173,93 € 1 187,44 € 13,51 € 

Zdravotnícky záchranár 1 182,14 € 1 513,56 € 331,42 € 

Verejný zdravotník 1 101,19 € 1 260,75 € 159,56 € 

Asistenti 914,29 € 1 019,17 € 104,88 € 

Iní zdravotnícki pracovníci 1 429,96 € 1 442,36 € 12,40 € 

THP 932,68 € 1 010,63 € 77,95 € 

Robotníci 636,82 € 730,94 € 94,12 € 

Zdravotnícki pracovníci  1 378,32 € 1 501,89 € 123,57 € 

Nezdravotnícki pracovníci 714,65 € 800,73 € 86,08 € 

Zamestnanci celkom 1 229,91 € 1 340,54 € 110,63 € 

 

Priemerná mzda zamestnancov vzrástla oproti roku 2019 o 8,99% ako priamy dôsledok  

zvýšenia miezd zamestnancov z dôvodov uvedených v komentári k mzdovým nákladom (521). 

Najvyšší nárast priemernej mzdy nastal v kategórii zdravotnícky záchranár, kde mzda vzrástla 

o 28,04% v súvislosti s prechodom práv a povinností zamestnancov z FALCK, a. s. v tomto 

roku.    

 

Veková štruktúra 

  

Kategória pracovníkov 
Priemerný 

vek 

Lekár 41,5 

Farmaceut 44,4 

Sestra 44,7 

Pôrodná asistentka 47,2 

Zdravotnícky laborant 48,2 

Farmaceutický laborant 52,3 

Fyzioterapeut 42,5 

Zdravotnícky záchranár 37,9 

Verejný zdravotník 33,6 

Praktická sestra 43,6 

RTG-technik 54,1 

Nutričný terapeut 30,3 

Masér 49,8 

Sanitár 51,2 

Iný zdravotnícky pracovník 46,3 

THP 48,8 

Robotnícke povolania 52,8 

V roku 2020 v našej nemocnici neprebiehal rezidentský program.  
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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 

 

 

 

 

Investície 

 

 
 

 

 

 

 

 

 €1 567 784,05  

 €24 067,20  

 €-    

 €1 591 851,25  

Investičný majetok podľa zdrojov 
financovania za rok 2020 - finančné 

plnenie 

Kapitálové výdavky TSK Vlastné zdroje Sponzorské prostriedky SPOLU:
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Kapitálové výdavky TSK v celkovej výške 1 567 784,05 €: 

 

1. Automatický externý defibrilátor (10ks) – 24 949,90 € 

2. Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme – 16 803,33 € 

3. Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora  – 5 596,66 € 

4. Sanitné vozidlo RZP – 117 000,00 € 

5. Centrum diagnostiky – projekt zdravotných technológií MRI, RTG, CTE: profesie – 9 600,00 € 

6. Parný sterilizátor s vyvíjačom pary – 68 160,00 € 

7. Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB – 76 800,00 € 

8. Prvotné vybavenie oftamologickej ambulancie – 55 956,00 € 

9. Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB – 151 971,44 € 

10. Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB – 105 979,44 € 

11. Automatizácia skladovania, výdaja, evidencia a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho 

materiálu vr. stavebných úprav – 155 956,50 € 

12. Celotelový paravánový žiarič UVA – 5 423,95 € 

13. Autorský dozor – Jednotka magnetickej rezonancie – 2 915,00 € 

14. Sprchovacie lôžko hydraulické – 1 700,70 € 

15. Defibrilátor s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou – 16 414,80 € 

16. Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky – projekt interiéru – 5 010,00 € 

17. Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky – stavebná časť – 439 579,64 € 

18. EKG prístroj s príslušenstvom – 3 560,34 € 

19. Stavebný dozor – Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB – trafostanica pre Centrum 

diagnostiky – 2 196,00 € 

20. Stavebný dozor – Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB – Rekonštrukcia trafostanice a VN 

rozvádzača v energocentre – 3 356,64 € 

21. Autorský dozor – Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB – Rekonštrukcia trafostanice a VN 

rozvádzača v energocentre – 4 608,00 € 

22. Stavebný dozor – Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky – 3 841,97 € 

23. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia pôrodnej sály – aktualizácia – 7 450,00€ 

24. Projektová dokumentácia – Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia – 

9 240,00 € 

25. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia internej JIS – aktualizácia – 4 950,00 € 

26. Rekonštrukcia elektroinštalácie – Trafostanica pre Centrum diagnostiky – 54 638,56 € 

27. Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre – 214 125,18 € 

 

Investície z vlastných zdrojov v celkovej výške 24 067,20 €: 

 

1. Projektová dokumentácia – Stavebné úpravy (prevádzková budova) na Stanicu záchrannej 

zdravotnej služby – 960,00 € 

2. Automatické dvere – 2 875,20 € 

3. Monitory vitálnych funkcií 6 ks a centrálny monitor pre JIS vnútorné lekárstvo –  

17 892,00 € 

4. Projektová dokumentácia – zmena účelu využitia časti stavby súpisné číslo 1909 na Stanicu 

záchrannej zdravotnej služby + oceľový prístrešok – 1 680,00 € 

5. Projektová dokumentácia – zmena účelu využitia časti stavby súpisné číslo 1909 na Stanicu 

záchrannej zdravotnej služby + oceľový prístrešok – 660,00 € 
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Výdavky celkom k 31.12.2020 (vecné plnenie)  1 623 151,26 € 

v tom: 

DHM – stroje a zariadenia                                        521 674,19 € 
•  Automatický externý defibrilátor 10 ks vr. náhradných elektród     24 949,90 € 

•  Sanitné vozidlo RZP         117 000,00 € 

•  Monitory vitálnych funkcii 6 ks a centrálny monitor pre JIS vnútro. lekárstvo   17 892,00 € 

•  Parný sterilizátor s vyvíjačom pary        68 160,00 € 

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

 zdravotníckeho materiálu vr. stavebných úprav      155 956,50 € 

•  Prvotné vybavenie oftalmologickej ambulancie v rozsahu: bezkontaktný       

 tonometer s pachymetrom, autokeratorefraktometer, štrbinová lampa,  

 LCD optotyp a oftalmoskop          55 956,00 €   

•  EKG prístroj s príslušenstvom      3 560,34 € 

•  Sprchovacie lôžko hydraulické             1 700,70 € 

•  Celotelový paravánový žiarič UVA           5 423,95 € 

•  Monitory vitálnych funkcií 6 ks a centrálny monitor         54 660,00 € 

•  Defibrilátor s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou 2 ks    16 414,80 €  

DHM – stavby vrátane technického zhodnotenia        978 564,07 € 
• Dodávka a  montáž automatických dverí na OAIM (objekt JIS + ARO)      2 875,20 € 

• Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považká Bystrica - Rekonštrukcia  320 104,62 € 

 trafostanice a VN rozvádzača v energocentre       

• Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica –       

 Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre       3 356,64 € 

• Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – Trafostanica   

 pre Centrum diagnostiky        206 610,00 € 

• Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica -       

 Trafostanica pre Centrum diagnostiky            2 196,00 € 

• Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť)  439 579,64 € 

• Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky      

 (stavebná časť)              3 841,97 € 

DHM – projektová dokumentácia          122 913,00 € 
• PD - Zmena účelu využitia časti stavby č. s.1 909 na Stanicu záchrannej    

  zdravotnej služby + Oceľový prístrešok            1 680,00 € 

• PD - Zmena účelu využitia časti stavby č. s.1 909 na Stanicu záchrannej 

  zdravotnej služby + Oceľový prístrešok – dopracovanie           660,00 € 

• PD - Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky - projekt  

  zdravotných technológií Mri, RTG, CT: profesie          9 600,00 € 

• PD – Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica      76 800,00 € 

• Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – 

 Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre           4 608,00 €  

• Autorský dozor - Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky 

 (stavebná časť)              2 915,00 € 

• PD - Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky Projekt interiéru    5 010,00 € 

• PD – Rekonštrukcia internej JIS – aktualizácia           4 950,00 € 

• PD – Rekonštrukcia pôrodnej sály – aktualizácia         7 450,00 € 

• PD – Komplexná rekonštrukcia OAIM vrátane prístrojového vybavenia 

 NsP Považská Bystrica – aktualizácia           9 240,00 € 

 

 

 

 



38 

 

 

Kapitálové výdavky TSK  
  

 Trenčiansky samosprávny kraj rozpisom rozpočtu na rok 2020 a úpravou rozpočtu kapitálových 

výdavkov v priebehu roka 2020 schválil pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica (NsP PB) 

finančné prostriedky – kapitálové výdavky  v celkovej výške  3 419 479 € účelovo viazané na 

obstaranie nasledujúcich akcií: 

 

1. Automatický externý defibrilátor 10  ks vrátane náhradných elektród 

 výška zdrojov  25 000 € 

 Predmetom investičnej akcie je nákup 10 ks automatických externých defibrilátorov  

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. 35 prostredníctvom elektronického kontraktačného systému. Automatizovaným 

spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  Pharmacare Slovakia, s.r.o. Nitra  so zmluvnou 

cenou 24 949,90 € a lehotou dodania predmetu zmluvy do 11.3.2020. Dodávateľ v súlade 

s podmienkami Kúpnej zmluvy Z20202596_Z  zo dňa 14.2.2020 dodal objednávateľovi tovar – 10 ks 

automatických externých defibrilátorov AED G5 vrátane náhradných elektród dňa 11.3.2020. 

 

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

 zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav 

 výška zdrojov  155 957 € 

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

materiálu vrátane stavebných úprav – technológia. Dodávateľ KOVAL SYSTEMS, a.s. Beluša, 

Zmluva o kúpe a montáži podpísaná dňa 2.9.2019 s lehotou dodania do 9 mesiacov odo dňa účinnosti 

zmluvy a zmluvnou cenou 898 440 € s DPH. V roku 2019 bola realizovaná dodávka v objeme 

742 483,50 €. K 20.7.2020 bola realizovaná dodávka riadiaceho systému a zabezpečenie kompatibility 

v hodnote 155 956,50 €. 

 

3. Autorský dozor – Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky 

 (stavebná časť)     

 výška zdrojov  16 800 € 

 Účelom investície je zabezpečenie autorského dozoru pre stavbu - Jednotka magnetickej 

rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť) počas celej doby realizácie zákazky  

na stavbe. Autorský dozor môže vykonávať autorizovaný architekt, ktorý je autorom projektovej 

dokumentácie predmetnej akcie. Dňa 21.5.2020 podpísaná Zmluva na výkon autorského dozoru 

s poskytovateľom ARCHICO, s.r.o. Malatíny 149 a odmenou za výkon autorského dozoru 11 660 €. 

K 31.12.2020 bola z celkovej odmeny za výkon autorského dozoru fakturovaná čiastka 2 915 €.  

 

4. Autorský dozor – Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica  

 výška zdrojov  12 000 € 

 Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica 

(NsP PB) – Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre v predpokladanej hodnote 

5 568,77 € s DPH. Účelom investície je výkon autorského dozoru počas celej doby realizácie zákazky 

na uvedenej stavbe. V rámci plnenia predmetu zákazky sa bude overovať dodržiavanie projektu 

v priebehu realizácie stavby zhotoviteľom projektovej dokumentácie. 

 Dňa 24.6.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.                  

Na základe udeleného súhlasu č. 381 zo dňa 17.7.2020 verejné obstarávanie zabezpečila NsP PB 

v súlade s čl. 7 ods.7 písm. b) platnej smernice na verejné obstarávanie vykonaním cenového 

prieskumu. Na základe výsledku cenového prieskumu bola s úspešným uchádzačom DUBROVAY, 
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s.r.o. uzavretá Zmluva na výkon autorského dozoru dňa 4.8.2020 s lehotou realizácie počas doby 

výstavby investičnej akcie a odmenou 5 568,77 €. K 31.12.2020 bola z celkovej odmeny za výkon 

autorského dozoru fakturovaná čiastka 4 608 €.  

 

5. Celotelový paravánový žiarič UVA  

 výška zdrojov  5 424 € 

 Účelom investície je zakúpenie prístrojového vybavenie pre oddelenie dermatológie ako náhrada 

za dožívajúci UVA žiarič (kabína a platne na ožarovanie rúk a nôh). Nákup nastaviteľného UVA 

panela predstavuje úsporný spôsob, ktorým možno pri minimálnych nadobúdacích, servisných 

a prevádzkových nákladoch pokračovať v súčasnej úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Ošetrenie cestou stacionára predstavuje modernú, štandardnú liečbu a pre NsP PB ekonomicky 

výhodnú činnosť. Chýbajúce rozpočtové krytie na nákup celotelového paravánového žiariča UVA        

pre dermatológiu bolo zabezpečené presunom kapitálových výdavkov z investičnej akcie 

Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB a z úspory kapitálových výdavkov na investičnej akcii 

Parný sterilizátor s vyvíjačom pary. 

 Nákup prístroja realizovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a súhlasu TSK č. 560 zo dňa 7.10.2020 prostredníctvom elektronického kontraktačného systému. 

Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  MEDILAS, s.r.o. Bratislava so 

zmluvnou cenou 5 423,95 € a lehotou dodania predmetu zmluvy do 27.11.2020. Dňa 2.12.2020 bol 

prístroj Celotelový paravánový žiarič UVA – Dermalight 1000UVA v súlade s podmienkami Kúpnej 

zmluvy Z202025668_Z  zo dňa 16.10.2020 dodaný a odovzdaný do užívania.   

 

6. EKG prístroj s príslušenstvom  

 výška zdrojov  3 561 € 

 Účelom investície je zakúpenie na oddelenie funkčnej diagnostiky nový 12-zvodový EKG prístroj 

z dôvodu poruchy jestvujúceho EKG prístroja. EKG vyšetrenie je základná vyšetrovacia metóda, ktorú 

oddelenie funkčnej diagnostiky poskytuje ambulantným a hospitalizovaným pacientom. Mesačne sa 

na oddelení funkčnej diagnostiky vykoná cca 700 vyšetrení, čo je vo finančnom vyjadrení                   

cca 2 810,50 € (1 vyšetrenie 550 bodov; 1bod 0,0073 € zo ZP). EKG prístroj CARDIOLINE (rok 

dodania 1/2013), ktorý sa na oddelení funkčnej diagnostiky doteraz používal je nefunkčný 

a neopraviteľný. Chýbajúce rozpočtové krytie na nákup EKG prístroja s príslušenstvom bude 

zabezpečené z úspory kapitálových výdavkov na investičnej akcii Parný sterilizátor s vyvíjačom pary. 

 Nákup prístroja realizovaný v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a súhlasu TSK č. 559 zo dňa 7.10.2020 prostredníctvom elektronického kontraktačného systému. 

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

so zmluvnou cenou 3 560,34 € a lehotou dodania predmetu zmluvy do 27.11.2020. Dňa 16.11.2020 

v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy Z202025666_Z  zo dňa 19.10.2020 bol EKG prístroj 

SCHILER AT102 s príslušenstvom dodaný a odovzdaný do užívania.  

  

7. Defibrilátor s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou – 2 ks 

 výška zdrojov  16 440 € 

 Účelom investície je zakúpenie na oddelenie Anestézie a intenzívnej medicíny 2 ks 

defibrilátorov s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou ako náhradu za jestvujúce 

poruchové, na hranici morálnej a technickej životnosti a tým doplnenie chýbajúceho vybavenia                

v zmysle platnej legislatívy. Defibrilátor je lekársky prístroj používaný k defibrilácii                         

pri kardiopulmonárnej resuscitácii, schopný elektrickým výbojom obnoviť správnu činnosť srdca. 

 Chýbajúce rozpočtové krytie na nákup 2 ks defibrilátorov s bifázickým výbojom  

a externou kardiostimuláciou bolo zabezpečené z kapitálových výdavkov  investičnej akcii 

Energetická úspora budov, pri ktorej je na základe výsledkov energetického auditu potrebné 

postupovať v zmysle zistení, návrhov a opatrení a spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude 

predložená do výziev pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov.   
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 Nákup prístroja realizovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a súhlasu TSK č. 662 zo dňa 9.11.2020 prostredníctvom elektronického kontraktačného systému. 

Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  Media Comp, s.r.o. Rovinka  

so zmluvnou cenou 16 414,80 € a lehotou dodania predmetu zmluvy do 21.12.2020. Dňa 11.12.2020 

v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy Z202031554_Z  zo dňa 02.12.2020 boli 2 defibrilátory          

s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou NIHON KOHDEN dodané a odovzdané                    

do užívania.   

 

8. Integrácia komponentov do existujúceho IT systému  

 výška zdrojov  166 500 € 

 Jedná sa o nadstavbu investičnej akcie Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby 

liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – technológia, ktorá bola 

ukončená v júli 2020 v rozsahu podľa Zmluvy o kúpe a montáži zo dňa 2.9.2019.  Počas nasadzovania 

technológií, ktoré boli predmetom dodávky bola zo strany NsP PB vznesená požiadavka na doplnkovú 

funkcionalitu systému, t. j. integráciu dodaných zariadení do nemocničného informačného systému 

STAPRO Fons Enterprise a lekárenského informačného systému NRSYS Pharmacy s plnou 

kompatibilitou pri spracovaní, evidovaní a vykonávaní úloh v spolupráci s dodávateľom existujúceho 

informačného systému.  

 V princípe integráciou zariadení do LIS a NIS získame plnú a najefektívnejšiu funkcionalitu 

zariadení v informačnom systéme. Vďaka tejto integrácii sa môže výdaj zo zariadení riadiť priamo 

z NIS a LIS, teda nie je potrebné zadávať požiadavky 2x (raz do obslužného SW zariadenia, druhýkrát 

do LIS, resp. NIS). Požiadavky zadané do LIS a NIS budú adresované priamo na zariadenie (vďaka 

dodanému SW). S tým súvisia aj všetky ďalšie operácie, akými sú príjem, výdaj, inventúra, ale aj 

informácie o stave skladu, expiráciach a pod. Informácie, ktoré v minulosti bolo potrebné overovať 

fyzicky (kontrola materiálu v sklade), v tejto chvíli kontrolou v dvoch rôznych SW, sa po integrácii 

budú dať získať priamo z NIS a LIS. 

 Dňa 13.11.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.                     

Na základe udeleného súhlasu č. 750 zo dňa 4.12.2020 verejné obstarávanie zabezpečila NsP PB 

postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku verejného obstarávania 

a súhlasu predsedu TSK bola dňa 16.12.2020 podpísaná Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom 

KOVAL SYSTEMS, a. s. Beluša so zmluvnou cenou 166 200 € s DPH a lehotou dodania do 

30.12.2020. Z dôvodu prijatia reštriktívnych opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 

nebolo možné pokračovať v prácach podľa zmluvne dohodnutých termínov. Lehota dodania bola 

Dodatkom č. 1 predĺžená do 31.1.2021. 

 

9. Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť) 

 výška zdrojov  1 506 243 € 

 Účelom investície je výstavba nového pavilónu centra diagnostiky, ktoré bude zahŕňať prevádzky 

medicínskeho charakteru (MR, CT, RTG a USG) a ich technického zázemia, ktoré okrem toho, že 

plnia svoj humánny charakter, môžu priniesť nemocnici ekonomický profit, ktorý môže byť následne 

zdrojom ďalšej obnovy areálu. Územné rozhodnutie o umiestnení č. Odd.SP/550/2020/6081  

a stavebné povolenie dňa  27.4.2020 pod č. Odd.SP/2880/2020/11324. 

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk sa úspešným uchádzačom stala firma MGM, s.r.o. Považská 

Bystrica. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bola podpísaná dňa 30.7.2020  

so zmluvnou cenou 1 798 460,75 € s DPH a lehotou realizácie 12 mesiacov odo dňa odovzdania 

staveniska. Stavenisko bolo odovzdané dňa 30.7.2020 a práce začaté 31.7.2020.  

 K 31.12.2020 boli zrealizované práce výrub: drevín, búranie spojovacej chodby, zariadenie 

staveniska, čiastočný odkop hlavnej figúry, začatie zemných prác na základových pätkách. 

Dokončenie odkopu hlavnej figúry, výkop základových pätiek, podkladný betón  

na základových pätkách, armatúra základových pätiek, prefabrikované kalichy - 30%, ručný odkop 

jestvujúcich SLP, NN, NTL rozvodov, zrealizované základové pätky v plnom rozsahu, montáž stĺpov, 

podkladné konštrukcie základovej dosky, montáž prefabrikovaných stropov a prievlakov, armovanie 
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stropu nad 1. NP, betonáž stropu nad 1. NP, realizácia atiky, realizácia ležatej kanalizácie, realizácia 

tepelnej izolácie základových pásov, úprava pláne pod ŽB dosku, hydroizolácie stropnej konštrukcie, 

stolárske konštrukcie, betonáž ŽB dosky, výplňové murivo, obvodové murivo, realizácia strešných 

konštrukcií. K 31.12.2020 boli vyfakturované práce v celkovej hodnote  439 579,64 €.           

 

10.  Korytový žehliaci lis (parný)    

 výška zdrojov  192 844 € 

  NsP PB listom zo dňa 23.10.2020 požiadala TSK o doplnenie do plánu VO a udelenie súhlasu           

na verejné obstarávanie v súlade s platnou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní. Súhlas               

na začatie VO nám bol udelený dňa 6.11.2020 a v tento deň NsP PB vyhlásila obchod cez elektronický 

kontraktačný systém (EKS) v súlade s udeleným súhlasom na začatie verejného obstarávania č. 645. 

Dňa 11.11.2020 bol prostredníctvom EKS uzatvorený zmluvný vzťah medzi dodávateľom 

COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Martin a objednávateľom Nemocnica s poliklinikou Považská 

Bystrica. Po uzavretí zmluvy spoločnosť COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. dňa 13.11.2020 

predložila kupujúcemu doklady potrebné na posúdenie navrhovaného spôsobu plnenia zmluvy. 

Nakoľko ponúkaný tovar nespĺňal dohodnuté technické požiadavky, ktoré boli stanovené vo funkčnej 

a technickej špecifikácii predmetu zmluvy, objednávateľ NsP PB od Kúpnej zmluvy č. Z202028911_Z 

odstúpila. Nemocnica pristúpi k vyhláseniu nového verejného obstarávania na parný korytový žehliaci 

lis tak, aby pre svoje potreby obstarala najlepšie možné zariadenie za súčasného hospodárneho 

vynaloženia zverených finančných prostriedkov. Je veľký predpoklad, že vzhľadom na dodržanie lehôt 

vo verejnom obstarávaní ako i lehoty plnenia, k plneniu zo zmluvy dôjde najskôr v I. štvrťroku 2021. 

NsP PB požiadala o presun kapitálových výdavkov vo výške 192 844 € na obstaranie investičnej akcie 

Korytový žehliaci lis (parný) do rozpočtu TSK na rok 2021. 

 

11.  Mamograf s priamou digitalizáciou   

 výška zdrojov  160 000 € 

     Účelom investície je nákup nového plne digitálneho mamografického prístroja určeného pre 

skríningové mamografické vyšetrenia, ktorý musí spĺňať minimálne požiadavky  

na skríningové mamografické vyšetrenia v súlade s Vestníkom MZ SR 2019 čiastka 23-24. NsP PB 

listom zo dňa 7.2.2020 požiadala TSK o udelenie súhlasu na verejné obstarávanie v súlade s platnou 

smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní. Súhlas na začatie VO nám nebol udelený                         

s odôvodnením, že musí byť vykonané spoločné obstarávanie s NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

ktorá je podľa schváleného plánu VO na rok 2020 zodpovedná za procesné úkony súvisiace                  

s verejným obstarávaním na predmet zákazky Mamograf s priamou digitalizáciou pre NsP Považská 

Bystrica a k čomu bola zo strany NsP PB poskytnutá riadna súčinnosť. 

 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach dňa 24.9.2020 zaslala na TSK požiadavku na VO. Súhlas  

na začatie VO bol udelený NsP PB dňa 27.10.2020 pod č. 624 a následne boli pripravené podklady pre 

zverejnenie zákazky vo Vestníku VO. Zákazka bola vyhlásená vo VVO č. 249/2020 dňa 25.11.2020 

s lehotou na predkladanie ponúk do 22.12.2020. Termín predkladania bol z dôvodu opatrení 

súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 predĺžený do 2.2.2020. Žiadosť o presun finančných 

prostriedkov na rok 2021 bola na TSK zaslaná dňa 7.10.2020. 

 

12. PD - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - projekt  zdravotných 

 technológií Mri, RTG, CT: profesie 

 výška zdrojov  12 000 € 

 Účelom investície je dopracovanie projektovej dokumentácie Jednotky magnetickej rezonancie – 

Centrum diagnostiky o  projekt  zdravotníckych technológii a súvisiace profesie na základe už 

vysúťažených dodávateľov diagnostických zariadení CT a RTG podľa požiadaviek od jednotlivých 

dodávateľov zdravotníckej prístrojovej techniky. 

 Dňa 20.2.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.  

Na základe udeleného súhlasu č. 113 zo dňa 12.3.2020 bolo rozhodnuté, že verejné obstarávanie je 

v kompetencii TSK. Na základe vykonaného cenového prieskumu bola s úspešným uchádzačom 
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ARCHICO, s.r.o. uzavretá Zmluva o dielo dňa 22.4.2020. Lehota realizácie do 50 pracovných dní         

od účinnosti zmluvy a zmluvná cena 9 600 €. PD odovzdaná dňa 2.7.2020 v požadovanom rozsahu. 

 

13. PD - Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia NsP  Považská 

Bystrica - aktualizácia 

 výška zdrojov  39 500 € 

     Účelom investície je aktualizácia projektovej dokumentácie Komplexná rekonštrukcia OAaIM 

vrátane prístrojového vybavenia, ktorá bola spracovávaná v roku 2017. Vzhľadom  

na havarijný stav vonkajších elektroinštalačných rozvodov v nemocnici, ktorý nedovoľoval napojenie  

oddelenia po jeho rekonštrukcii na pôvodnú elektroinštalačnú sieť, bolo potrebné spracovať 

projektovú dokumentáciu rekonštrukcie elektroinštalácie. Spracované riešenie elektroinštalácie sa 

priamo dotýka riešenia v už existujúcej projektovej dokumentácii, kde je potrebné prepracovať časť 

architektúry, (zmena dispozičného riešenia umiestnenia rozvádzača), statiky (prechod jednotlivých 

vetiev VZT potrubí cez podlažia, vr. umiestnenia VZT jednotiek) a s tým súvisiacimi zmenami trás 

elektroinštalácie, zdravotechnických, vzduchotechnických, zdravotníckych inštalácií ako aj ústredného 

vykurovania. V uvedenej projektovej dokumentácii je potrebné zohľadniť a  zapracovať všetky zmeny 

noriem z predchádzajúcich troch rokov, ako aj doplniť, prepracovať a aktualizovať rozpočty všetkých 

profesií. 

 Dňa 30.11.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.                 

Na základe udeleného súhlasu č. 601 zo dňa 4.12.2020 verejné obstarávanie zabezpečil TSK postupom 

podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej smernice o verejnom obstarávaní.  Na základe výsledku verejného 

obstarávania a súhlasu Predsedu TSK bola dňa 14.12.2020 podpísaná Zmluva o dielo s úspešným 

uchádzačom PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín so zmluvnou cenou 9 240 € s DPH a lehotou 

dodania do 22.12.2020. PD odovzdaná dňa 18.12.2020 v požadovanom rozsahu. 

 

14. PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica  

 výška zdrojov  76 800 € 

 Zmluva o dielo podpísaná dňa 19.8.2019 a Dodatok č. 1 zo dňa 28.11.2019. Lehota dodania 

projektovej dokumentácie bola stanovená podľa ZoD a dodatku do 6.3.2020. PD odovzdaná dňa 

12.8.2020 a následne bola zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom a organizáciám pre stavebné 

konanie. 

 

15.  PD - Rekonštrukcia internej JIS - aktualizácia 

 výška zdrojov  36 000 € 

 Účelom investície je aktualizácia projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia internej JIS, ktorá 

bola spracovávaná v roku 2017 v stupni DSP. Vzhľadom na havarijný stav  vonkajších 

elektroinštalačných rozvodov v nemocnici, ktorý nedovoľoval napojenie oddelenia po jeho 

rekonštrukcii na pôvodnú elektroinštalačnú sieť, bolo potrebné spracovať projektovú dokumentáciu 

rekonštrukcie elektroinštalácie. Spracované riešenie elektroinštalácie sa priamo dotýka riešenia v už 

existujúcej projektovej dokumentácii, kde je potrebné prepracovať časť architektúry, statiky a s tým 

súvisiacimi zmenami trás elektroinštalácie, zdravotechnických, vzduchotechnických, zdravotníckych 

inštalácií ako aj ústredného vykurovania. V uvedenej projektovej dokumentácii je potrebné zohľadniť 

a zapracovať všetky zmeny noriem z predchádzajúcich troch rokov, ako aj doplniť, prepracovať 

a aktualizovať rozpočty všetkých profesií. 

 Dňa 30.11.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.                 

Na základe udeleného súhlasu č. 602 zo dňa 4.12.2020 verejné obstarávanie zabezpečil TSK postupom 

podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej smernice o verejnom obstarávaní.  Na základe výsledku  verejného 

obstarávania a súhlasu Predsedu TSK bola dňa 14.12.2020 podpísaná Zmluva o dielo s úspešným 

uchádzačom PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín so zmluvnou cenou 4 950 € s DPH a lehotou 

dodania do 22.12.2020. PD odovzdaná dňa 18.12.2020 v požadovanom rozsahu. 
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16. PD - Rekonštrukcia pôrodnej sály - aktualizácia 

 výška zdrojov  7 450 € 

 Účelom investície je aktualizácia projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia pôrodnej sály, ktorá 

bola spracovávaná v roku 2017. Vzhľadom na havarijný stav vonkajších elektroinštalačných rozvodov 

v nemocnici, ktorý nedovoľoval napojenie  oddelenia po jeho rekonštrukcii na pôvodnú 

elektroinštalačnú sieť, bolo potrebné spracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie 

elektroinštalácie. Spracované riešenie elektroinštalácie sa priamo dotýka riešenia v už existujúcej 

projektovej dokumentácii, kde je potrebné prepracovať časť architektúry (zmena dispozičného riešenia 

umiestnenia rozvádzača), statiky (prechod jednotlivých vetiev VZT potrubí cez podlažia pod 

pôrodnicou, vr. umiestnenia VZT jednotiek) a s tým súvisiacimi zmenami trás elektroinštalácie, 

zdravotechnických, vzduchotechnických, zdravotníckych inštalácií ako aj ústredného vykurovania.               

V uvedenej projektovej dokumentácii je potrebné zohľadniť a  zapracovať všetky zmeny noriem          

z predchádzajúcich troch rokov, ako aj doplniť, prepracovať a aktualizovať rozpočty všetkých profesií. 

 Dňa 8.10.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.                   

Na základe udeleného súhlasu č. 600 zo dňa 4.12.2020 verejné obstarávanie zabezpečil TSK  

postupom podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej smernice o verejnom obstarávaní.  Na základe výsledku  

verejného obstarávania a súhlasu Predsedu TSK bola dňa 14.12.2020 podpísaná Zmluva o dielo 

s úspešným uchádzačom PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín so zmluvnou cenou 7 450 € s DPH 

a lehotou dodania do 22.12.2020. PD odovzdaná dňa 18.12.2020 v požadovanom rozsahu. 

 

17. PD - Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice 

 výška zdrojov  41 550 € 

 Pred začatím rekonštrukčných prác na pôrodníckom oddelení je potrebné prepojiť a skoordinovať 

predmet projektu rekonštrukcie pôrodnej sály so systémovo-technickým zázemím nemocnice, 

integrovať jednotlivé zložky do existujúcej infraštruktúry, zrealizovať hlukové posúdenie 

vzduchotechnických jednotiek vyplývajúce z koncepcie riešenia VZT z chirurgického, ortopedického 

a gynekologického traktu, zabezpečiť požiarnobezpečnostné riešenie s väzbami na EPS, DOR, HSP        

a ostatné slaboprúdové a silnoprúdové rozvody, stanoviť koncepciu realizácie výstavby (spôsoby          

a postupy realizácie projektu), s ohľadom na zabezpečenie dodržania lehoty výstavby, so zameraním 

na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia počas výstavby, prepojiť projekt zdravotníckej 

technológie obsahujúci návrh zdravotníckych zariadení do nemocničnej infraštruktúry, zakomponovať 

a určiť triedy čistoty priestorov, zosúladiť systémy vetrania a vzduchotechniky (pretlak, podtlak), 

porovnať parametre aktuálnych rozborov a aplikovať ich do požiadaviek na úpravovne vody. Uvedené 

riešenia zamerané na konceptuálnu ideu tohto integračného riešenia je potrebné spracovať  

a následné súbežne zrealizovať s vyššie uvedenou akciou s cieľom dosiahnuť bezproblémový chod 

oddelenia po jeho uvedení do prevádzky. 

 Dňa 30.11.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.             

Na základe udeleného súhlasu č. 795 zo dňa 11.12.2020 verejné obstarávanie zabezpečoval TSK 

postupom podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej smernice o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku 

verejného obstarávania a súhlasu Predsedu TSK bola dňa 16.12.2020 podpísaná Zmluva o dielo             

s úspešným uchádzačom PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčín so zmluvnou cenou 41 510 € s DPH           

a lehotou dodania do 28.12.2020. Z dôvodu prijatia reštriktívnych opatrení súvisiacich so šírením 

ochorenia COVID-19 nebolo možné pokračovať v prácach podľa zmluvne dohodnutých termínov. 

Lehota dodania bola Dodatkom č. 1 predĺžená do 31.1.2021. 

 

18. PD - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - projekt interiéru 

 výška zdrojov  5 040 € 

 Účelom investície je zabezpečenie projektu interiéru stavby Centra diagnostiky, ktoré vytvorí 

podmienky na zabezpečenie komplexnej diagnostiky a skvalitní a zrýchli diagnostický proces                      

v nemocnici. Finálnou fázou realizácie stavby má byť mobiliár interiéru, ktorý nie je predmetom 

stavebných prác. Práve s jednotlivými prvkami interiéru prichádza užívateľ (pacient, zdravotnícky 

personál) priamo do kontaktu. Vhodne vyriešený priestor v interiéri musí byť plne vybavený                           
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z hľadiska požadovaného účelu využívania, ale zároveň musí svojou estetickou kvalitou pozitívne 

vplývať na pacientov a zdravotnícky personál. Zariadenie interiéru sa musí zrealizovať hlavne                  

s užívateľským zámerom, t. j. zakomponovať všetky minimálne požiadavky na vybavenie takýchto 

zdravotníckych priestorov - vyšetrovní,  prípravovní, kabín, popisovní, lekárskych miestností, ale aj 

spoločných priestorov - čakární a centrálneho pultu. Vybavenie týchto priestorov by sa nemalo robiť 

náhodným spôsobom, ale na základe spracovaného projektu tak, aby sme dosiahli plne funkčný, 

vybavený a pritom estetický celok. 

 Dňa 25.9.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.  

Na základe udeleného súhlasu č. 524 zo dňa 12.10.2020 verejné obstarávanie zabezpečoval TSK 

postupom podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej smernice o verejnom obstarávaní.  Na základe výsledku  

verejného obstarávania a súhlasu Predsedu TSK bola dňa 23.10.2020 podpísaná Zmluva o dielo 

s úspešným uchádzačom ARCHICO, s.r.o. Malatíny so zmluvnou cenou 5 010 € s DPH a lehotou 

dodania do 11.12.2020. PD odovzdaná dňa 11.12.2020 v požadovanom rozsahu. 

 

19. Parný sterilizátor s vyvíjačom pary - 1 ks 

  výška zdrojov  68 160 € 

 Účelom investície je zakúpenie na oddelenie centrálnej sterilizácie nový parný sterilizátor 

s vyvíjačom pary. V súčasnej dobe máme v prevádzke iba jeden parný sterilizátor (Sterivap 610 l).   

Pre potreby oddelení, ambulancií a operačných sál je to nedostačujúce. Hlavný problém spočíva           

pri náhlych výpadkoch sterilizátorov na operačných sálach a nárazových sterilizačných cykloch          

v určitých hodinách. 

  Dňa 8.6.2020 udelený súhlas na VO. Obchod prostredníctvom EKS vyhlásený 30.6.2020. Parný 

sterilizátor s vyvíjačom pary STERIVAP 669-2 dodaný 21.7.2020 v súlade s podmienkami Kúpnej 

zmluvy č. Z202014483_Z zo dňa 6.7.2020 a odovzdaný do užívania. 

 

20. Prvotné vybavenie oftalmologickej ambulancie 

  výška zdrojov  55 970 € 

 Z dôvodu kritického počtu špecializovaných ambulancií v odbore oftalmológie v regióne 

Považská Bystrica a potrebe udržateľnosti jej prevádzky v danom regióne so zvyšujúcim sa počtom 

pacientov NsP PB zabezpečila personálne a priestorové vybavenie pre zriadenie novej oftalmologickej 

ambulancie, ktorá prispeje ku skvalitneniu poskytovania zdravotníckych služieb v našom 

zdravotníckom zariadení. K tomu, aby mohla ambulancia očného lekára začať vykonávať svoju 

činnosť bolo potrebné zabezpečiť prvotné prístrojové vybavenie v rozsahu: bezkontaktný tonometer             

s pachymetrom, autorefraktometer, štrbinová lampa. LCD optotyp a oftalmoskop v súlade s Výnosom 

MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie 

jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 

 Dňa 20.7.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.  

Na základe udeleného súhlasu č. 455 zo dňa 12.8.2020 NsP PB vyhlásila dňa 26.8.2020 obchod 

prostredníctvom EKS. Zmluva bola v systéme EKS vygenerovaná dňa 31.8.2020 

pod č. 202020807_Z so zmluvnou cenou 55 956 € a lehotou dodania do15.10.2020. Dodávateľ dodal 

prístrojové vybavenie dňa 24.9.2020 v rozsahu a kvalite podľa zmluvy. 

 

21. Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora 

 výška zdrojov  5 597 € 

 Stavebná akcia ukončená v decembri 2019. Finančné zdroje vo výške 5 597 € boli použité                  

na úhradu DPH z faktúry za 12/2019. 

 

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

 výška zdrojov  16 804 € 

 Stavebná akcia ukončená v decembri 2019. Finančné zdroje vo výške 16 804 € boli použité            

na úhradu DPH z faktúry za 12/2019. 
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23. Rekonštrukcia elektroinštalácie v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica  

 výška zdrojov  648 138 €  

 Dňa 13.8.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.                

Na základe udeleného súhlasu č. 503 zo dňa 7.9.2020 je verejné obstarávanie v kompetencii TSK.  

 Súčasťou investičnej akcie je aj Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB - Rekonštrukcia 

trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Účelom investície rekonštrukcia trafostanice z dôvodu, 

že sa postupne plánuje ďalšia modernizácia nemocnice a je treba uvažovať s nárastom odberu 

elektrickej energie, výmenou kobkového VN rozvádzača, plus polia navyše pre rezervnú slučku pre 

nové diagnostické centrum. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie trafostanice 

a VN rozvádzača v energocentre. Rekonštrukcia bude riešiť výmenu transformátorov, posúdenie 

osadenia transformátorov do existujúcich kobiek. Vyrieši vetranie priestoru energocentra, v ktorom 

budú osadené transformátory a VN rozvádzač. Stavebná časť vyrieši realizáciu havarijnej jímky 

s poloroštom a novú VN prípojku pre energoblok diagnostického centra. 

 Dňa 10.1.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.  

Na základe informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 22.6.2020 sa úspešným uchádzačom 

v predmetnom verejnom obstarávaní stal uchádzač OSMONT Elektromontáže,  s.r.o. Považská 

Bystrica. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bola podpísaná 26.8.2020 so zmluvnou cenou 383 

936,62 € s DPH a lehotou realizácie do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. 

 O zmenu stavby pred jej dokončením požiadala NsP PB Mesto Považská Bystrica dňa 23.3.2020. 

Uvedeným dňom podania žiadosti začalo konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Lehota               

na uplatnenie námietok bola stanovená do 11.6.2020. Stavebné povolenie vydané 15.7.2020. Stavebné 

práce začaté 31.8.2020. K 31.12.2020 práce zrealizované a vyfakturované v hodnote 320 104,62 €. 

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica - Trafostanica pre 

Centrum diagnostiky  

 Účelom investície je výstavbu podružnej odberateľskej trafostanice pre napojenie objektu 

Centrum diagnostiky. 

 Dňa 16.3.2020 zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania. Udelenie 

súhlasu č. 143 zo dňa 15.4.2020 podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej smernice o postupe pri verejnom 

obstarávaní. Verejné obstarávanie zabezpečilo TSK. Výzva na zaslanie cenovej ponuky odoslaná 

vybraným záujemcom dňa 17.4.2020. Lehota na predloženie ponuky stanovená do 28.4.2020.            

Na základe vykonaného cenového prieskumu a následného vyhodnotenia sa úspešným uchádzačom 

stala firma OSMONT Elektromontáže, s.r.o. Považská Bystrica. Zmluva o dielo podpísaná 17.8.2020              

so zmluvnou cenou 206 610 € s DPH a lehotou realizácie do 4 mesiacov. Stavenisko odovzdané 

zhotoviteľovi dňa 31.8.2020. 

 NsP PB dňa 14.4.2020 požiadala Mesto Považská Bystrica o vydanie územného  

a stavebného povolenia. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné 

a stavebné konanie. Lehota na uplatnenie námietok stanovená do 19.6.2020. Dňa 6.7.2020 vydané 

stavebné povolenie č. Odd.SP/3381/2020/48678 a právoplatné dňom 7.8.2020. Zhotoviteľ stavebné 

práce ukončil dňa 30.11.2020 a dielo odovzdal objednávateľovi. K 31.12.2020 vyfakturované stavebné 

práce v celkovej hodnote 206 610 €.  

 

24. Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť) 

 výška zdrojov  16 000 € 

 Účelom investície je výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie zákazky  

na stavbe Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť). V rámci plnenia 

predmetu zákazky sa bude overovať dodržiavanie technického, architektonického, dispozičného 

a konštrukčného riešenia stavby do odovzdania stavby do užívania a záverečného hodnotenia. 
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 Dňa 10.2.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.  

Na základe udeleného súhlasu č. 83 zo dňa 27.2.2020 bolo rozhodnuté, že  verejné obstarávanie           

je v kompetencii TSK. Na základe vykonaného cenového prieskumu bola s úspešným uchádzačom 

BASID, s. r. o. Beluša uzavretá Zmluva na výkon stavebného dozoru dňa 16.4.2020 s lehotou 

realizácie počas celej doby výstavby zákazky a odmenou za výkon stavebného dozoru  15 720 €. 

K 31.12.2021 vyfakturovaná čiastka za výkon stavebného dozoru vo výške 3 841,97 €. 

 

25. Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica 

 výška zdrojov  11 000 € 

 Investičná akcia Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v Nemocnici s poliklinikou 

Považská Bystrica z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania na samotnú realizáciu diela 

presunutá na rok 2021. 

 Súčasťou investičnej akcie je Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská 

Bystrica - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre v predpokladanej hodnote 

3 330 € bez DPH,  t. j. 3 996 € s DPH. 

 Účelom investície je výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie zákazky  

na stavbe Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača         

v energocentre. V rámci plnenia predmetu zákazky sa bude overovať dodržiavanie technického, 

architektonického, dispozičného a konštrukčného riešenia stavby do odovzdania stavby do užívania 

a záverečného hodnotenia. 

 Dňa 10.2.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania. Udelenie 

súhlasu č. 84 zo dňa 27.2.2020, podľa čl. 7 ods. 1 platnej smernice predsedu TSK o postupe pri 

verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie zabezpečí TSK. Výzva na zaslanie cenových ponúk 

odoslaná vybraným záujemcom dňa 16.6.2020. Lehota na predloženie ponuky stanovená do 22.6.2020. 

Na základe vykonaného cenového prieskumu a následného vyhodnotenia ponúk sa úspešným 

uchádzačom stal Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Žilina so zmluvnou cenou 3 996 € s DPH. Zmluva 

podpísaná 20.7.2020. K 31.12.2020 vyfakturovaná čiastka 3 356,64 €. 

Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – Trafostanica pre 

Centrum diagnostiky  

 Účelom investície je výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie zákazky  

na stavbe Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP PB – Trafostanica pre Centrum diagnostiky. V rámci 

plnenia predmetu zákazky sa bude overovať dodržiavanie technického, architektonického, 

dispozičného a konštrukčného riešenia stavby do odovzdania stavby do užívania a záverečného 

hodnotenia. 

 Dňa 14.5.2020 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania.  Udelenie 

súhlasu č. 239 zo dňa 8.6.2020, podľa čl. 7 ods.1 platnej smernice predsedu TSK o postupe                 

pri verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie zabezpečila NsP PB. Výzva na zaslanie cenových 

ponúk odoslaná vybraným záujemcom dňa 26.6.2020. Lehota na predloženie ponuky stanovená do 

13.7.2020. Na základe vykonaného cenového prieskumu a následného vyhodnotenia ponúk                   

sa úspešným uchádzačom stal Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Žilina so zmluvnou cenou 2 196 € s DPH. 

Zmluva podpísaná 21.7.2020. K 31.12.2020 vyfakturovaná čiastka 2 196 €. Výkon stavebného dozoru 

ukončený odovzdaním a prevzatím diela dňa 30.11.2020. 

 

26. Sanitné vozidlo RZP 

 výška zdrojov  117 000 € 

 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 
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dodávateľ TVRDEX, s.r.o. Tvrdošín so zmluvnou cenou 117 000 € s DPH a lehotou dodania predmetu 

zmluvy do 31.3.2020. Vozidlo dodané 30.4.2020. 

 

27. Sprchovacie lôžko - hydraulické 

 výška zdrojov  1 701 € 

 Zakúpenie nového sprchovacieho lôžka pre potreby oddelenia dlhodobo chorých. Hydraulické 

sprchovacie lehátko poskytuje vysoký štandard pre komfortnú a bezpečnú starostlivosť o osobnú 

hygienu pacientov so zníženou pohyblivosťou a aj imobilných pacientov. Umožňuje rýchle                       

a jednoduché sprchovanie kombinované s komfortom kúpania. Lôžko vybavené nadštandardnými 

funkciami ako laterálny náklon, ktorý umožňuje ľahšiu manipuláciu s pacientom a výrazne tak 

uľahčuje prácu obsluhujúcemu personálu. 

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

a súhlasu TSK č. 663 zo dňa 9.11.2020 prostredníctvom elektronického kontraktačného systému.  

Obchod vyhlásený 13.11.2020. Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  

BERINGER, s.r.o. Bratislava Z202029782_Z zo dňa 19.11.2020 so zmluvnou cenou 1 700,70 € s DPH 

a lehotou dodania predmetu zmluvy do 18.12.2020. Sprchovacie lôžko bolo dodané 4.12.2020 

a odovzdané do užívania. 
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Ozdravný plán nemocnice pre rok 2020 schválený MZ – SR 

 

 
Názov opatrenia č. 21 

 

Komplexná rekonštrukcia elektrickej siete v NsP 

Popis opatrenia Komplexnou rekonštrukciou  elektrickej siete 

dosiahneme: 

- úspora nákladov na el. energiu 

- zvýšenie kvality rozvodov a kolísania napätia 

- možnosť merania spotreby na vybraných  

   odberných miestach v NsP 

- zníženie nákladov na údržbu 

 

Kvantifikácia dopadu +(-)  5 tis.  EUR/ rok (HV nemocnice)rok 2019 

úspora ¼ súčasných nákladov  rok 2020 

Termín spustenia 1.1.2019 

Zodpovedná osoba Technický námestník 

Riziká - zabezpečenie investícií 

- možné legislatívne zmeny 

 

 

Názov opatrenia č.22 Nárok na ZD vo výške stanovenej Zákonníkom 

práce 

Popis opatrenia V súčasnosti majú zamestnanci NsPPov.Bystrica 

nárok na 30 dní ZD, čo vyplýva z Kolektívnej zmluvy. 

Znížením nároku o 5 dní nebude porušený zákonný 

nárok na výšku ZD a bude to viesť: 

 k úspore osobných nákladov za 5 dní ZD 

 k úspore nadčasovej práce za čerpanú 

dovolenku 

 

Kvantifikácia dopadu + 30  tis. EUR / mes. (HV nemocnice) 

Termín spustenia 1.1.2020 

Zodpovedná osoba Riaditeľstvo NsP 

Riziká Nevôľa zamestnancov, súhlas odborov v rámci 

kolektívneho vyjednávania 

 

 

Názov opatrenia č. 23 Nový modernejší parkovací systém 

Popis opatrenia V súčasnosti sa v NsPPov. Bystrica používa 

parkovací systém, ktorý je poruchový, a ktorý sa už 

nevyrába. Prevádzkovanie systému preukázalo 

opodstatnenosť takéhoto zariadenia. Vylepšenie, 

rozšírenie počtu parkovacích miest a spoľahlivý nový 

parkovací systém povedie: 

 V roku 2018 k návratnosti investície do 

výšky 5 tis. EUR 

 V roku 2019 k navýšeniu príjmov o 12 tis. 

EUR, oproti súčasnému stavu 

Kvantifikácia dopadu + 12  tis. EUR/ rok   (HV nemocnice) 

Termín spustenia od 1.10.2018 

Zodpovedná osoba Námestník THS 

Riziká  
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Názov opatrenia č. 24 Získanie povolenia, zriadenie a prevádzkovanie 

ambulancií  záchrannej zdravotnej služby - RZP 

v NsP PB 

Popis opatrenia V rámci spádovej oblasti NsP Považská Bystrica 

získať povolenie na prevádzkovanie RZP pre sídla 

staníc 

- Považská Bystrica 

- Púchov 

- Beluša 

- Lazy pod Makytou 

Predpoklad výnosu z RZP 70 tis./rok / posádka 

 

Kvantifikácia dopadu + 280  tis. EUR/ rok   (HV nemocnice) 

Termín spustenia December 2019 

Zodpovedná osoba Námestník LPS + THS 

Riziká - kapitálové výdavky od zriaďovateľa, 

- možné legislatívne zmeny 

- možné zmeny zmlúv so ZP 

- neúspech vo výberovom konaní, ktoré bude 

organizovať MZ SR. 

 

 

Názov opatrenia č. 25 Získanie povolenia, zriadenie a prevádzkovanie 

ambulancií  záchrannej zdravotnej služby  RLP 

v NsP PB 

Popis opatrenia V rámci spádovej oblasti NsP Považská Bystrica 

získať povolenie na prevádzkovanie RLP pre sídla 

staníc: 

- Považská Bystrica 

- Púchov 

Predpoklad výnosu z RLP  100 tis./rok / posádka 

Kvantifikácia dopadu + 200  tis. EUR/ rok   (HV nemocnice) 

Termín spustenia December 2019 

Zodpovedná osoba Námestník LPS +THS 

Riziká - kapitálové výdavky od zriaďovateľa 

- možné legislatívne zmeny 

- možné zmeny zmlúv so ZP 

- neúspech vo výberovom konaní, ktoré bude 

organizovať MZ SR. 

 

 

Názov opatrenia č. 26 Zriadenie pracoviska MR 

Popis opatrenia Zriadením pracoviska MR dosiahneme zvýšenie 

výkonnosti NsP PB a zvýšenie úrovne poskytovaných 

služieb.  

Kvantifikácia dopadu + 200  tis. EUR/ rok   (HV nemocnice) 

Termín spustenia od 1.1.2020 

Zodpovedná osoba Námestník LPS + THS 

Riziká - kapitálové výdavky od zriaďovateľa 

- zazmluvnenie od ZP 

- možné legislatívne zmeny 

- možné zmeny zmlúv so ZP 

- neustále doplňujúce sa číselníky DRG 
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Názov opatrenia č. 27 Komplexná rekonštrukcia tepelného hospodárstva 

Popis opatrenia Komplexnou rekonštrukciou  tepelného hospodárstva 

dosiahneme: 

- úsporu nákladov na vykurovanie a  TÚV 

- zvýšenie kvality rozvodov a možnosti regulácie  

  Spotreby 

- zníženie nákladov na údržbu 

 

Kvantifikácia dopadu podľa rozsahu rekonštrukcie 

Termín spustenia 1.1.2020 

Zodpovedná osoba Technický námestník 

Riziká - zabezpečenie investícií 

- možné legislatívne zmeny 

 

 

 

Plnenie ozdravného plánu: 

 

 

21. Komplexná rekonštrukcia elektrickej siete  v NsP Považská Bystrica 

Kvantifikácia dopadu – Zlepšenie HV  o 5 000 € 

Termín spustenia – 1.1.2019 

            Z hľadiska rozsahu bola žiadosť zaslaná na Trenčiansky samosprávny kraj v auguste 2020 

a verejné obstarávanie je v kompetencií Trenčianskeho samosprávneho kraja. Realizácia bude 

až v roku 2021. 

 

 

22. Nárok na ZD vo výške stanovenej Zákonníkom práce 

Kvantifikácia dopadu – Zlepšenie HV o 30 000 € 

Termín spustenia – 1.1.2020 

            V súčasnej dobe majú zamestnanci nárok na 30 dní ZD, čo vyplýva z Kolektívnej zmluvy. 

Znížením o 5 dní by sa neporušil zákonný nárok a viedlo by to k úspore. Návrh uvedeného 

opatrenia neprešiel v rámci kolektívneho vyjednávania. 

 

 

23. Nový modernejší parkovaní systém 

Kvantifikácia dopadu  - Zlepšenie HV o 12 000 € 

Termín spustenia – 1.10.2018 

Za rok 2019 boli tržby z parkovného vo výške 36 tis. €. Za rok 2020 boli tržby z parkovného 

vo výške 34,3 tis. €, čo predstavuje mierny pokles oproti roku 2019. 

 

 

24. Získanie povolenia, zriadenie a prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby 

- RZP v NsP PB 

Kvantifikácia dopadu – Zlepšenie HV o 280 000 € 

Termín spustenia – December 2019 

Predpoklad bol výnos 70 tis. €/rok/posádka. V ozdravnom pláne sa predpokladalo získanie 

povolenia na prevádzkovanie štyroch staníc RZP a to v Považskej Bystrici, v Púchove, v Beluši 

a Lazy pod Makytou. Nemocnica získala len jednu stanicu a to v Považskej Bystrici. Stanica 

RZP bola spustená do prevádzky v apríli 2020. 

Výnosy od zdravotných poisťovní za rok 2020 boli vo výške 242 tis. €. Celkový hospodársky 

výsledok za rok 2020 pri prevádzkovaní RZP bol zisk vo výške 94,4 tis. €.  
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25. Získanie povolenia, zriadenie a prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby 

- RLP v NsP Považská Bystrica 

Kvantifikácia dopadu – Zlepšenie HV o 200 000 € 

Termín spustenia – December 2019 

V ozdravnom pláne sa predpokladalo získanie povolenia na prevádzkovanie dvoch staníc RLP 

a to v Považskej Bystrici a v Púchove. Predpoklad bol výnos 100 tis. €/rok/posádka. 

Nemocnica získala len jednu posádku.  

Výnosy od zdravotných poisťovní boli za rok 2020 vo výške 564 tis. €. Celkový hospodársky 

výsledok za rok 2020 pri prevádzkovaní RLP bol zisk vo výške 57,6 tis. €. Na hospodársky 

výsledok majú významný vplyv osobné náklady, ktoré za rok 2020 boli v celkovej výške 455,7 

tis. €.  

 

 

26. Zriadenie pracoviska MR 

Kvantifikácia dopadu – Zlepšenie HV o 200 000 € 

Termín spustenia – 1.1.2020 

            Stavebné práce boli zahájené 31.7.2020. Predpokladaný termín ukončenia a odovzdania 

nového pracoviska MR je na základe zmluvy  stanovený na júl 2021. 

Vzhľadom k uvedenému nie je možné vyhodnotiť aký zisk prinesie výstavba pracoviska MR.   

 

 

27. Komplexná rekonštrukcia tepelného hospodárstva 

Kvantifikácia dopadu – Podľa rozsahu rekonštrukcie 

Termín spustenia – 1.1.2020 

Tým, že komplexná rekonštrukcia tepelného hospodárstva je časovo  a finančne veľmi náročná 

bol urobený presun do návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Predpokladaný vývoj nemocnice v roku 2021 

 

 

Ciele v oblasti zdravotnej starostlivosti 

- rozširovať zdravotnú starostlivosť o najnovšie trendy v očnej JZS – pacientom zlepšiť kvalitu života 

zavádzaním najnovšej umelej šošovky Vivity   

- dobudovanie stavby a prvotného vybavenia Diagnostického centra a zahájenie prevádzky 

- otvorenie detskej kardiológie a detskej gastroenterológie 

- zaviesť laser terapiu na dermatológii  

 

 

Ciele v oblasti ľudských zdrojov 

- nezvyšovať počet nezdravotníckych zamestnancov  

- zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 

- zabezpečenie dostatok lekárov a sestier pre jednotlivé odbornosti 

 

 

Ciele v oblasti investícií 

- získať prostriedky na nový korytový žehliaci parný lis do práčovne, pretože z vlastných 

prostriedkov nie sme schopní ho zakúpiť. Predpokladaná cena s DPH je 193 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) 

- získať finančné prostriedky z eurofondov vo výške 496,7 tis. € v prevažnej miere na prístroje 

slúžiace v období pandémie COVID-19 

- získať prostriedky na redukciu nebezpečného odpadu a jeho transformáciu na komunálny odpad 

prostredníctvom stroja Sterilwave SW250. Predpokladaná cena stroja je 216 tis. € s DPH 

- rekonštrukcia elektrickej energie  

- vybudovať prístrešok pre RZP a RLP 

- výberové konanie na MR prístroj do Diagnostického centra 

- rozšíriť parkoviská 

 

 

Ciele v ekonomickej oblasti 

- znížiť stratu 

 

 

Ciele v podnikateľskej činnosti 

- zvýšiť zisk z podnikateľskej činnosti prehodnotením cien za jednotlivé poskytované služby ako sú 

pranie, sterilizácia, parkovanie, poskytovanie stravovania, nájomné a predaj vo Verejnej lekárni 
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Záver 

 

 

Aj napriek tomu, že rok 2020 bol veľmi náročný, pretože sme museli čeliť celosvetovej 

pandémii COVID-19, podarilo sa nám hospodársky výsledok bez vplyvov oddlženia oproti roku 2019 

vylepšiť až o 4 234,4 tis. €.  

Snahou našej nemocnice bolo aj v tomto roku neustále zvyšovať kvalitu ošetrovania vo veľmi 

ťažkých pandemických podmienkach. Na zlepšenie starostlivosti o pacientov s diagnózou COVID-19 

sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci eurofondov – Integrovaný regionálny 

operačný program – Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Považská Bystrica. 

Nenávratný finančný príspevok pre našu nemocnicu bol určený vo výške 496,7 tis. €. V rámci tohto 

príspevku sme z prístrojového vybavenia požiadali o pojazdný RTG prístroj, USG prístroj, monitory 

vitálnych funkcií, EKG prístroj vyššej triedy s príslušenstvom, 7 ks elektrických odsávačiek, 28 ks 

nemocničných lôžok na vybavenie COVID oddelenia.   

Investície, ktoré sa realizovali v roku 2020 výrazným podielom zlepšia činnosť našej 

nemocnice a v neposlednom rade prinesú zisk.  

Našim cieľom bolo za rok 2020 bolo znížiť stratu nemocnice tak, aby nepresiahla výšku            

1 mil. €. Tento cieľ sa nám takmer podarilo dosiahnuť, keďže strata za rok 2020 bola vo výške               

1,46 mil. €, avšak výrazne nám stúpli osobné náklady, ktoré ovplyvnili hlavne nadčasové hodiny, 

dovolenky, OČR a.i.  
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