
 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa za rok 2021 

Nemocnice  s  poliklinikou  Považská  Bystrica 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

  OBSAH 

Úvodné slovo riaditeľa nemocnice                                    2 

Úvod                                                                              3 

Organizačná štruktúra                                                   6 

Predmet činnosti, líniový manažment                                8 

Významné udalosti roku 2020                                           11 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti                            13 

Ekonomická situácia a analýza hospodárenia                 20 

Podnikateľská činnosť                                                  36 

Ľudské zdroje                                                                    38 

Investície                                                                      42 

Ozdravný plán                                                                     59 

Predpokladaný vývoj nemocnice v roku 2022                 63 

Záver                                                                             65 

Prílohy                                                                                  66 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Úvodné slovo riaditeľa nemocnice 
 

 

 

Vážené dámy, vážení páni,  

 

do rúk sa Vám dostáva výročná správa Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica za rok 2021, 

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

 

V roku 2021, 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. 

 

Najvýznamnejšími investičnými akciami, ktoré sme zrealizovali bolo dokončenie výstavby 

moderného Centra diagnostiky, zakúpenie skiagrafického RTG prístroja a CT prístroja do Centra 

diagnostiky, monitorov vitálnych funkcií pre oddelenie OAIM, rekonštrukcia elektroinštalácie, 

rekonštrukcia priestorov ZZS. Počas roka sa nám podarilo rozšíriť činnosť o novootvorené 

ambulancie 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, realizovali liečbu 

monoklonálnymi protilátkami a poskytli možnosť očkovania pre všetky vekové kategórie                 

aj s možnosťou výjazdového očkovania, ktoré zabezpečovalo očkovanie imobilných pacientov 

priamo doma, alebo v domovoch sociálnych služieb.  

 

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: 

 

„Flexibilnosť a inovácia v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, ústretovosť a poskytovanie 

čo najlepších podmienok pre našich pacientov, ako aj budovanie a rozvoj nemocnice.  “ 

 

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 od roku 2008 zavedený integrovaný manažérsky systém (IMS) v súlade 

s požiadavkami medzinárodných noriem ISO. Poskytovateľom služieb sa výberovým konaním stala 

spoločnosť QSCert spol. s r.o. Zvolen. 

 Najdôležitejším zámerom manažmentu nemocnice a zároveň cieľom IMS je uspokojovať 

v čo najväčšom rozsahu požiadavky našich pacientov, klientov a pritom vykonávať každú činnosť 

a službu vo vysokej kvalite, aby sa zabezpečila dlhodobá a všestranná spokojnosť pacientov, 

klientov, zabezpečenie ochrany životného prostredia a vytváranie podmienok pre bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci. 

 V súčasnosti je nemocnica držiteľom týchto certifikátov: 

 Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 

 Systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015 

 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy EN ISO 45001:2018 

 Rozsah platnosti certifikátov je určený pre poskytovanie všeobecnej a špecializovanej 

ambulantnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, 

stacionárov, SVaLZ, ÚPS, APS, RZP, RLP 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. 

V rámci zisťovania spokojnosti robí NsP stály prieskum spokojnosti pacientov (klientov) 

s poskytovanou hospitalizačnou a ambulantnou starostlivosťou, prieskum spokojnosti zákazníkov 

so službami je vykonávaný vo verejnej lekárni. 

 

Nemocnica sa snaží byť otvorená voči všetkým klientom, ako formou aktualizácie oznamov            

a udalostí na svojej webovej stránke, rovnako v priebehu roka 2021 je vysoko aktuálna fb stránka, 

spolu s internetovou textovou on-line komunikáciou s klientmi prostredníctvom chatovacích 

stránok, kde je na každý dotaz odpovedané v priebehu 24 hodín. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí schválilo zavedenie 

jednotného dotazníka spokojnosti hospitalizovaných pacientov v nemocniciach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v termíne od 1. januára 2020.  
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HODNOTENIE ZISTENÍ:  

 

1. Oddelenia  

–  Starostlivosť lekárov a sestier na oddelení   

Starostlivosť  lekárov (hodnotená stupnicou: 1-najlepšia, 5-najhoršia): bola hodnotená veľmi 

pozitívne 1,5. Starostlivosť sestier (hodnotená stupnicou: 1-najlepšia, 5-najhoršia): bola hodnotená 

taktiež veľmi pozitívne  1,4.  

 

2. Hodnotenie spokojnosti so zdravotnou starostlivosťou (subjektívny pocit                            

o úspešnosti liečby)  

– Kvalita života pri prijatí a kvalita života pred prepustením  

Dobre bola hodnotená celková kvalita poskytnutej ústavnej starostlivosti, keď pacienti hodnotili 

mieru zlepšenia svojho zdravotného stavu vo vzťahu ku kvalite života na začiatku hospitalizácie           

a pred prepustením z oddelenia (hodnotená stupnicou: 0-najhoršia, 10-najlepšia)  6,62 vs 8,15               

t.j. zlepšenie na úrovni 1,53.  

– Informovanosť o ochorení 

Veľmi dobre bola hodnotená informovanosť o ochorení (hodnotená stupnicou: 1-najlepšia,                       

5-najhoršia) 1,93. 

 

3. Poskytované služby  

– Čistota prostredia 

Čistota prostredia  -podlahy a nábytok bola pozitívne hodnotená (hodnotená stupnicou: 1-najlepšia, 

5-najhoršia)  1,7, čistota sociálnych zariadení  bola hodnotená pozitívne (hodnotená stupnicou:             

1-najlepšia, 5-najhoršia)  1,8 

– Hodnotenie kvality stravy 

Kvalita stravy, jej množstvo, kultúra stolovania bola hodnotená  mierne kriticky (hodnotená 

stupnicou: 1-najlepšia, 5-najhoršia) od 2,6 

– Celková spokojnosť s pobytom v nemocnici  

Veľmi dobre bola hodnotená celková spokojnosť s pobytom v nemocnici (hodnotená stupnicou:            

0-najhoršia, 10-najlepšia)  hodnotou 8,27. 

 

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 2021 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 

Pediatrická nefrológia 

Pediatrická kardiológia 

Psychiatria + ÚPS, 3 ambulancie 

Detská psychiatria 

Detská pneumológia a ftizeológia 

Pediatria + ÚPS 

Gynekológia a pôrod. + ÚPS, 2 ambul. 

Chirurgia, 3 ambulancie 
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Ortopédia, 2 ambulancie + ÚPS 

Úrazová chirurgia + ÚPS 

Otorinolaryngológia 

Oftalmológia, 2 ambulancie 

Dermatovenerológia, 2 ambulancie 

Klinická onkológia, 2 ambulancie 

Anesteziológia a intenzívna medicína + ÚPS 

Algeziológia 

Hematológia, 2 ambulancie 

Kardiológia, 2 ambulancie 

Geriatria + ÚPS 

Angiológia 

Klinická psychológia 

Endokrinológia 

Fyziatria a  liečebná rehabilitácia 

APS - všeob. ambulancia pre dospelých 

APS - všeob. ambulancia pre deti a dorast 

Rýchla lekárska pomoc 

Rýchla zdravotná pomoc 

 
JEDNODŇOVÁ  ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

Gynekológia a pôrodníctvo JZS 

Chirurgia JZS 

Ortopédia JZS 

Otorinolaryngológia JZS  

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 

Urgentný príjem I. typu  

Centrálna sterilizácia 

 
ŠPECIFICKÉ  ZDRAVOTNÍCKE  ODDELENIA - DENNÉ  

STACIONÁRE 

Neurologický stacionár 

Psychiatrický stacionár 

Dermatovenerologický stacionár 

Hematologický stacionár 
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Poznámky: 

JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti 

COS - centrálna operačná sála 

ÚPS - ústavná pohotovostná služba 

APS - ambulancia pohotovostnej služby 

JZS – jednodňová zdravotná starostlivosť 

 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica (NsP PB) zabezpečuje a poskytuje ústavnú  

zdravotnú starostlivosť na 14 lôžkových oddeleniach a 6 jednotkách intenzívnej starostlivosti. 

V roku 2021 boli zriadené 2 lôžkové oddelenia pre pacientov s COVID-19. Ďalšie oddelenia – 

interná II, ÁRO, detské oddelenie, ODCH boli reprofilizované. Špecializovanú ambulantnú 

starostlivosť vykonáva v 54 odborných ambulanciách, vrátane ambulancie pohotovostnej služby 

(APS) pre dospelých, APS pre deti a dorast, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej 

zdravotnej pomoci. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť (JZS) 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 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, akupunktúra, 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 
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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. Eduard Sirotný 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 

 

Významné udalosti roku 2021 
 

Vďaka finančným prostriedkom od spoločnosti Seoyon E-HWA Automotive Slovakia s.r.o. 

mohla naša nemocnica zakúpiť na Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie prístroj 

Lymfonev a vyšetrovacie lehátko. 

 

                                                     
 

Ako každý rok, tak aj v tomto roku Zdravotnícke noviny realizovali projekt TOP lekári                  

na Slovensku.  Aj naša nemocnica mala v nomináciách svoje zastúpenie a je nám veľkou cťou,                   

že môžeme srdečne pogratulovať pani primárke MUDr. Helene Kmecíkovej, za získanie tohto 

prestížneho ocenenia  v kategórií „ Paliatívna medicína“. 
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V auguste 2021  bola na Oddelení paliatívnej medicíny,  počas krátkej bohoslužby, slávnostne 

posvätená kaplnka Svätého Jozefa, ktorej sa zúčastnili viacerí zamestnanci NsP. Oddelenie 

paliatívnej medicíny sa rozrástlo o takýto priestor, ktorý bude slúžiť pacientom, príbuzným 

i personálu. Kaplnku dôstojne vysvätil nemocničný kňaz vdp. Rudolf Michút. 

 
 

            
 

V septembri 2021 sa v našej nemocnici  dokončila výstavba  diagnostického centra, ktoré bolo 

financované TSK.  

 

 

                     
 

 

Ponúkli sme možnosť  zaočkovania sa voči COVID- 19 v priestoroch NsP PB aj bez predošlej 

registrácie cez NCZI. Aj týmto krokom sa nemocnica snažila umožniť všetkým záujemcom                    

o očkovanie nekomplikovaný priebeh a získať dostatočnú imunitu voči ochoreniu spôsobenú 

SARS-CoV-2. 
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Napriek veľmi náročnej situácií, ktorá vládla v našej nemocnici, sme koncom roka spustili novú 

ambulanciu na liečbu monoklonálnymi  protilátkami ochorenia COVID- 19. 

 

 
 

 

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

Na úseku LPS boli za rok 2021 dosiahnuté nasledovné výsledky: 

Oddelenie 

Počet 

postelí k 

31.12.2021 

Počet 

lekárskych 

miest * 

Počet 

miest 

sestier * 

Počet 

hospit. 

pacientov 

na 1 LM 

Využitie 

postelí 

(%) 

Priem. 

ošetrovací čas 

(v dňoch) 

Vnútorné lekárstvo I. 59 15,30 15,77 198 80,8 5,8 

Vnútorné lekárstvo JIS 8 1,10 10,33 457 46,7 2,7 

Vnútorné lekárstvo II. 25 2,20 7,79 419 76,6 7,6 

Neurológia 45 9,17 15,94 149 61,3 7,2 

Neurológia a JIS 5 0,90 4,00 228 45,6 3,9 

Psychiatria 46 4,20 21,33 212 66,0 12,5 

Pediatria 21 7,60 11,25 132 37,2 2,9 

Pediatria JIS 4 0,50 5,33 176 23,3 3,9 

Gynekológia a pôrod. 45 8,95 ** 23,24 249 56,7 4,2 

Gynekológia JIS 5   0 0 0 

Chirurgia 54 9,25 20,83 267 72,7 4,5 

Chirurgia JIS 6 0,80 9,91 680 115,7 3,6 

Ortopédia 30 6,20 9,16 130 50,4 6,8 

Dermatovenerológia 29 4,10 9,78 91 55,3 8,5 

OAIM 8 10,62 15,59 21 82,9 11,2 

Paliatívna medicína 17 1,70 7,04 176 73,5 13,6 

Neonatológia 20 2,30 10,97 494 66,0 4,2 

Neonatológia JIS 4 0,20 5,00 480 36,2 5,5 

Dlhodobo chorých 30 2,80 10,17 161 63,8 15,1 

Doliečovacie - Covid 30 1,00 - 688 58,4 6,9 

Geriatria 25  -    

Celkom 516 88,89 219,43 195 64,3 7,4 

* priemerný počet pri posteli chorého       ** vrátane pôrodných asistentiek 
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Posteľový fond  
Celkový počet postelí v NsP je 516.  

Postele geriatrického oddelenia t.j.25 nie sú z personálnych dôvodov v prevádzke. 

Lekárske miesta  

Stav lekárov  k 31.12.2020  -       88,93 

                      k 31.12.2021 -        88,89 

                      Rozdiel:                  -0,04 

Priemerný počet lekárskych miest za sledované obdobie je nižší  o 0,04 lekárskeho miesta. 

Personálne obsadenie posteľových oddelení zostáva rovnaké, rozdiel je nepodstatný. 

    Pre výpočet počtu hospitalizovaných na 1 lekárske miesto bol použitý priemerný počet 

lekárskych miest. V operačných odboroch a OAIM sú zarátaní všetci lekári pracujúci na príslušnom 

oddelení, nakoľko pre činnosť pri posteli chorého nemajú určený pracovný úväzok. 

 

Využitie postelí 

 Rok 2020 Rok 2021 Rozdiel 

Počet ošetrovacích dní 103 073 104 906 1 833 

Počet ukončených hospitalizácií (bez doprovodov) -

vrátane prekladov 
17 447 17 274 - 173 

Počet ukončených hospitalizácii - bez prekladov 15 208 15 795 587 

Využitie postelí v % 61,10 64,30 3,20 

Priemerný ošetrovací čas 7,40 7,40 0,00 

 

Využitie posteľového fondu bolo aj v roku 2021 ovplyvnené ochorením COVID-19,                     

čo spôsobilo okrem iného aj využitie postelí. Činnosť posteľovej časti sa prispôsobuje zmluvným 

podmienkam zdravotných poisťovní.  

  

Oddelenie 
Počet  pobytov skutočný 

Rozdiel 
Rok 2020 Rok 2021 

Kožný denný stacionár 3 800 3 484 - 316 

Neurologický denný stacionár 5 599 5 403 -196 

Hematologický denný stacionár 135  138 3 

Psychiatrický denný stacionár 652 661 9 

Spolu 10 186 9 686 -500 

 

Stacionáre v uvedenom zložení sú všetky využívané avšak ich využitie aj v roku 2021  

ovplyvnila pandémia COVID-19 aj keď pokles pobytov nebol až tak výrazný ako v roku 2020. 

 

Oddelenie: 
Operácie 

Rozdiel 
Rok 2020 Rok 2021 

Gynekologické 775 877 102 

Chirurgické 1 132 1 170 38 

Ortopedické 572 617 45 

SPOLU 2 479 2 664 185 

 

Operácie v roku 2021 oproti roku 2020 stúpli. Aj keď bol v roku 2021 vyhlásený krízový 

a núdzový stav bolo nutné prehodnotiť operatívu a realizovali sa aj niektoré plánované operácie 

s prísnym dodržiavaním protipandemických opatrení.  

Čo sa týka pôrodnosti v roku  2021 sme zaznamenali 1 198 pôrodov , z toho cisárskych 

pôrodov bolo 414. Celkový počet pôrodov v porovnaní s rokom 2020 stúpol o 110 pôrodov. 
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Jednodňová zdravotná starostlivosť sa v našom zariadení realizuje v dopoludňajších                        

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

činnosť bola aj v roku 2021 ovplyvnená pandémiou COVID-19, a tým sa znížili aj výkony JZS, 

avšak nie až v takom rozsahu v akom poklesli v roku 2020 oproti predchádzajúcemu obdobiu.   

 

SVLZ vyšetrenia 2021 2020 Porovnanie rokov 

RTG spolu 120 647  105 452  15 195  

FRO 101 276  95 909  5 367  

patológia 0  3 954  -3 954  

HTO  219 835  199 893  19 942  

OKM 60 351  56 758  3 593  

SPOLU 502 109  461 966  40 143  

 

Na patológiu bola v roku 2021 pozastavená činnosť vzhľadom k tomu, že sme nemali gestora, 

ktorý by mohol uvedenú činnosť zastrešovať.  

 

Zmluvné vzťahy s poisťovňami 

 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica od 01. 04. 2017 používa nový úhradový mechanizmus 

(DRG). Údaje sú spracované za každú poisťovňu a kvartál osobitne. 

 VŠZP a poskytovateľ sa od 01. 04. 2021 dohodli na úhrade zdravotnej starostlivosti 

prostredníctvom prospektívneho rozpočtu (PRUZZ) za kalendárny mesiac nasledovne: 

  01. - 31.12.2020 01. - 30.04.2021 01. 05. - 31.12. 2021 

Ambulantná zdravotná 

starostlivosť 
        233 319 €           292 808 €             245 479 €  

Spoločné vyšetrovacie a 

liečebné zložky 
          70 960 €             89 053 €               74 658 €  

Ústavná zdravotná starostl.         751 179 €           942 706 €             790 328 €  

Dôvera ZP stanovila limit: 

Stacionár 01.05.2018 - doteraz 5 555 € 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 01.04.2020 - doteraz 18 310 € 

 

Poisťovňa a poskytovateľ sa dohodli na úhrade za hospitalizačný prípad vo výške: 

 01.07. 2020 - 31.01.2021  552 534,- € 

  Rok 2020 Rok 2021 Rozdiel 

JZS gynekologická 201 235 34 

JZS  chirurgická 187 142 - 45 

JZS  ortopedická 381 293 - 88 

JZS  ORL 532 371 - 161 

JZS  očná 553 575 22 

JZS  gastroenterologická - - - 

JZS  urologická  - - - 

Celkom 1 854 1 616 - 238 
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 01.02. - 28.02.2021    669 888,- € 

 01.03. - 30.04.2021   610 176,- € 

 01.05. - 31.05.2021   622 912,- € 

 01.06. - 30.09.2021   616 544,- € 

 01.10. - 31.10.2021   647 371,- € 

 01.11. - 31.12.2021   616 544,- €              

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

vyšetrení, ktoré sú uhrádzané od 01.06.2017 nad rámec globálneho rozpočtu. 

Výška globálneho rozpočtu sa menila nasledovne: 

 01.01. - 31.01.2021     55 108,- € 

 01.02. - 28.02.2021     63 811,- € 

 01.03. - 30.04.2021      59 459,- € 

 01.05. - 31.08.2021     67 021,- € 

 01.09. - 31.12.2021     68 694,- € 

 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. 

 Výška základnej sadzby pre rok 2021 predstavuje 1 204,- € za hospitalizačný prípad. 

 S účinnosťou od 09.12.2019 NsP PB začala prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu 

(ZZS) typu rýchla lekárska pomoc (RLP).  

 S účinnosťou od 27.04.2020 NsP PB začala prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu 

(ZZS) typu rýchla zdravotná pomoc (RZP).  

 Od 15.06.2020 NsP PB zazmluvnila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v Papradne. 

 Od 08.10.2020 bola zazmluvnená Špecializovaná ambulantná starostlivosť – Mobilné 

odberové miesto a od 01.10.2020 urgentný príjem I. typu (paušálna úhrada), pediatrická 

pneumológia a pediatrická nefrológia.  

 Za rok 2021 bolo zdravotným poisťovniam za poskytnuté zdravotné výkony 

vyfakturovaných 26 648 649,14 € vrátane opráv a EÚ poistencov (stav k 18.03.2022). 

 Realizované platby (t. j. uhradené platby) od zdravotných poisťovní za rok 2021 

predstavovali 26 588 582,94 € vrátane opráv a EÚ poistencov  (stav k 18.03.2022). 

Realizované platby podľa poisťovní: 

 VŠZP   15 684 661,76 € 

 Dôvera ZP    9 872 534,81 € 

 UNION ZP    1 031 386,37 € 

 z toho:  

  Fakturované Realizované 

VŠZP      14 666 297,66 €     15 535 153,24 €  

VŠZP EÚ           164 552,36 €          149 508,52 €  

Dôvera      10 610 704,40 €       9 841 368,56 €  

Dôvera EÚ             33 247,19 €            31 166,25 €  

UNION        1 168 377,16 €       1 026 889,05 €  

UNION EÚ               5 470,37 €              4 497,32 €  
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Fakturované a hradené výkony za zdravotné poisťovne podľa jednotlivých mesiacov: 

 
 

Do VšZP bola za rok 2021 celkovo vyfakturovaná čiastka 15 541 004,44 € a úhrada zo strany 

poisťovne bola vo výške 14 731 484,86 €, vrátane opráv. Údaje sú poskytnuté z oddelenia pre styk 

so ZP a DRG, takže nie sú zhodné s účtovníctvom za rok 2021 vzhľadom k tomu, že v poisťovni 

majú spracovaný kalendárny rok.  

 

 
 

Do ZP Dôvera bola za rok 2021 celkovo vyfakturovaná čiastka 10 618 547,15 € a úhrada             

zo strany poisťovne bola vo výške 9 856 702,03 €, vrátane opráv. Údaje sú poskytnuté z oddelenia 

pre styk so ZP a DRG, takže nie sú zhodné s účtovníctvom za rok 2021 vzhľadom k tomu,               

že v poisťovni majú spracovaný kalendárny rok.  
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Do ZP UNION bola za rok 2021 celkovo vyfakturovaná čiastka 1 170 623,57 € a úhrada             

zo strany poisťovne bola vo výške 1 026 899,28 €, vrátane opráv. Údaje sú poskytnuté z oddelenia 

pre styk so ZP a DRG, takže nie sú zhodné s účtovníctvom za rok 2021 vzhľadom k tomu, že 

v poisťovni majú spracovaný kalendárny rok.  

 

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) 

1-12/21 1-12/21 1-12/21 1-12/21 1-12/21 

2510  Ambulancie 200,210,302 1 598 248,96  1 644 792,81  46 543,85  2 243 054,11  598 261,30  

2400  Ambulancie 200,210,302 988 950,95  887 332,71  -101 618,24  866 910,18  -20 422,53  

2700  Ambulancie 200,210,302 57 095,62  54 345,34  -2 750,28  54 904,17  558,83  

Spolu    2 644 295,53  2 586 470,86  -57 824,67  3 164 868,46  578 397,60  

2510  JZS 222 774 761,20  746 685,00  -28 076,20  943 161,35  196 476,35  

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

2700  JZS 222 60 104,90  53 914,00  -6 190,90  40 030,83  -13 883,17  

Spolu    834 866,10  800 599,00  -34 267,10  983 192,18  182 593,18  

2510  Stac. 604 97 632,26  97 566,28  -65,98  137 555,11  39 988,83  

2400  Stac. 604 43 551,00  42 890,00  -661,00  42 890,00  0,00  

2700  Stac. 604 5 370,00  5 370,00  0,00  5 341,17  -28,83  

Spolu    146 553,26  145 826,28  -726,98  185 786,28  39 960,00  

2510  SVLZ 400 805 887,31  811 414,86  5 527,55  895 089,84  83 674,98  

2400  SVLZ 400 416 070,41  222 095,83  -193 974,58  219 351,24  -2 744,59  

2700  SVLZ 400 59 106,87  29 030,54  -30 076,33  29 302,45  271,91  

Spolu    1 281 064,59  1 062 541,23  -218 523,36  1 143 743,53  81 202,30  

2510  Lôžka 601,603 9 288 287,77  8 894 068,44  -394 219,33  9 200 148,82  306 080,38  

2400  Lôžka 601,603 7 813 675,85  7 710 719,70  -102 956,15  7 419 072,79  -291 646,91  

2700  Lôžka 601,603 708 373,99  638 339,95  -70 034,04  618 049,74  -20 290,21  

Spolu    17 810 337,61  17 243 128,09  -567 209,52  17 237 271,35  -5 856,74  

2510  Prip. položky DRG 320 819,25  309 605,49  -11 213,76  321 287,72  11 682,23  

2400  Prip. položky DRG 289 921,95  268 847,36  -21 074,59  268 847,36  0,00  

2700  Prip. položky DRG 21 998,74  22 386,02  387,28  21 447,75  -938,27  

Spolu    632 739,94  600 838,87  -31 901,07  611 582,83  10 743,96  

2510  DRG zap. (SVLZ,ŠAS) 0,00  -1 219 377,50    0,00    

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

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

Spolu    0,00  -1 219 377,50  0,00  0,00  0,00  
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2510  Lieky na odd. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2400  Lieky na odd. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2700  Lieky na odd. 137,41  137,41  0,00  137,41  0,00  

Spolu    137,41  137,41  0,00  137,41  0,00  

2510  ŠZM,OHV,TEP, BON - lôžka 10 180,91  0,00  -10 180,91  0,00  0,00  

2400  ŠZM - lôžka 10 466,70  0,00  -10 466,70  0,00  0,00  

2700  ŠZM - lôžka 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Spolu    20 647,61  0,00  -20 647,61  0,00  0,00  

2510  Lieky na amb. + IPP + ŠZM 731 324,68  693 557,99  -37 766,69  693 557,99  0,00  

2400  Lieky na amb. + IPP + ŠZM 419 513,93  399 801,82  -19 712,11  399 801,82  0,00  

2700  Lieky na amb. + IPP + ŠZM 9 948,53  9 158,96  -789,57  9 158,96  0,00  

Spolu    1 160 787,14  1 102 518,77  -58 268,37  1 102 518,77  0,00  

2510  APS  113 928,76  137 879,80  23 951,04  137 879,80  0,00  

2400  APS + Paušál 72 833,02  35 150,91  -37 682,11  78 946,57  43 795,66  

2700  APS + Paušál 28 453,59  28 847,48  393,89  28 847,48  0,00  

Spolu    215 215,37  201 878,19  -13 337,18  245 673,85  43 795,66  

2510  APS - lieky 272,08  142,06  -130,02  142,06  0,00  

2400  APS - lieky 551,15  138,35  -412,80  138,35  0,00  

2700  APS - lieky 128,90  128,90  0,00  128,90  0,00  

Spolu    952,13  409,31  -542,82  409,31  0,00  

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

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

2700  Amb.body nad rámec  31 552,40  31 665,40  113,00  31 665,40  0,00  

Spolu    31 552,40  31 665,40  113,00  31 665,40  0,00  

2510  SVLZ body nad rámec  3 087,90  3 087,90  0,00  3 087,90  0,00  

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

2700  SVLZ body nad rámec  1,54  1,54  0,00  1,54  0,00  

Spolu    3 089,44  3 089,44  0,00  3 089,44  0,00  

2510  Kapitácia GYN 19 038,51  16 940,98  -2 097,53  16 601,89  -339,09  

2400  Kapitácia GYN 4 666,44  4 388,27  -278,17  4 388,27  0,00  

2700  Kapitácia GYN 594,52  163,00  -431,52  163,00  0,00  

Spolu    24 299,47  21 492,25  -2 807,22  21 153,16  -339,09  

2510  Kapitácia VLDD 28 419,51  27 148,23  -1 271,28  26 545,18  -603,05  

2400  Kapitácia VLDD 5 967,02  6 128,42  161,40  6 128,42  0,00  

2700  Kapitácia VLDD 1 082,36  1 024,43  -57,93  1 024,43  0,00  

Spolu    35 468,89  34 301,08  -1 167,81  33 698,03  -603,05  

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

2400  Mamografia 13 043,94  20 349,28  7 305,34  20 349,28  0,00  

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

Spolu    13 043,94  20 349,28  7 305,34  20 349,28  0,00  

2510  RLP - PREDDAVOK 316 162,89  317 598,74  1 435,85  317 598,74  0,00  

2400  RLP - PREDDAVOK 179 633,60  180 908,01  1 274,41  180 908,01  0,00  

2700  RLP - PREDDAVOK 66 200,23  66 450,24  250,01  66 450,24  0,00  

Spolu    561 996,72  564 956,99  2 960,27  564 956,99  0,00  

2510  RLP - lieky 1 507,98  754,58  -753,40  754,58  0,00  

2400  RLP - lieky 613,64  279,39  -334,25  279,39  0,00  

2700  RLP - lieky 48,75  32,71  -16,04  32,71  0,00  

Spolu    2 170,37  1 066,68  -1 103,69  1 066,68  0,00  

2510  RLP - doprava 23 248,91  20 015,44  -3 233,47  20 015,44  0,00  

2400  RLP - doprava 13 622,14  12 290,82  -1 331,32  12 290,82  0,00  

2700  RLP - doprava 1 286,17  1 376,97  90,80  1 376,97  0,00  

Spolu    38 157,22  33 683,23  -4 473,99  33 683,23  0,00  

2510  RZP - PREDDAVOK 183 742,93  184 539,97  797,04  184 539,97  0,00  

2400  RZP - PREDDAVOK 104 396,12  105 100,11  703,99  105 100,11  0,00  

2700  RZP - PREDDAVOK 38 854,85  38 604,84  -250,01  38 604,84  0,00  

Spolu    326 993,90  328 244,92  1 251,02  328 244,92  0,00  

2510  RZP - lieky 905,71  540,91  -364,80  540,91  0,00  

2400  RZP - lieky 359,15  221,81  -137,34  221,81  0,00  

2700  RZP - lieky 67,70  47,01  -20,69  47,01  0,00  

Spolu    1 332,56  809,73  -522,83  809,73  0,00  

2510  RZP - doprava 25 422,20  23 132,78  -2 289,42  23 132,78  0,00  

2400  RZP - doprava 17 872,46  16 188,68  -1 683,78  16 188,68  0,00  

2700  RZP - doprava 1 774,53  1 674,80  -99,73  1 674,80  0,00  



20 

 

Spolu    45 069,19  40 996,26  -4 072,93  40 996,26  0,00  

2510  Urgent 1.typu - Paušál 374 458,05  373 601,16  -856,89  373 601,16  0,00  

2400  Urgent 1.typu - Paušál 212 351,34  123 532,65  -88 818,69  212 795,76  89 263,11  

2700  Urgent 1.typu - Paušál 78 172,25  78 165,70  -6,55  78 165,70  0,00  

Spolu    664 981,64  575 299,51  -89 682,13  664 562,62  89 263,11  

2510  
Urgent 1.typu - 
lieky,IPP,1B03001 14 147,09  2 709,09  

-11 438,00  
2 709,09  

0,00  

2400  
Urgent 1.typu - 
lieky,IPP,1B03001 10 486,34  4 082,68  

-6 403,66  
2 093,17  

-1 989,51  

2700  
Urgent 1.typu - 
lieky,IPP,1B03001 269,72  343,78  

74,06  
343,78  

0,00  

Spolu    24 903,15  7 135,55  -17 767,60  5 146,04  -1 989,51  

SPOLU 26 520 655,58  24 188 060,83  -1 113 217,25  26 424 605,75  1 017 167,42  

 

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

čiastka. 

 

 

 

Ekonomická situácia a analýza hospodárenia: 
 

Hospodársky výsledok vrátane oddlženia MZ SR (vrátane podnikateľskej činnosti) 

 

  
Skutočnosť   Skutočnosť   Rozdiel 2021/2020 

rok 2020 rok 2021   

Náklady         32 134 516,81 €       40 257 060,27 €           8 122 543,46 €  

Výnosy          36 920 552,31 €       37 702 340,60 €              781 788,29 €  

Daň z príjmu                27 294,78 €              22 716,88 €  -               4 577,90 €  

Hospodársky výsledok po 

zdanení  
          4 758 740,72 €  -     2 577 436,55 €  -        7 336 177,27 €  

 

 

 
 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica vykázala za rok 2021 stratu vo výške 

2 577 436,55 €.  

 

 

 €(10 000 000,00) 

 €-    
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 €20 000 000,00  

 €30 000 000,00  

 €40 000 000,00  

 €50 000 000,00  

Náklady Výnosy Daň z príjmu Hospodársky
výsledok po

zdanení

HV rok 2020/s oddĺžením / a rok 2021 

Skutočnosť   rok 2020 Skutočnosť   rok 2021 Rozdiel 2021/2020
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Hospodársky výsledok bez oddlženia MZ SR (vrátane podnikateľskej činnosti) 

 

  
Skutočnosť   Skutočnosť   Rozdiel 2021/2020 

rok 2020 rok 2021   

Náklady         32 134 516,81 €       40 257 060,27 €           8 122 543,46 €  

Výnosy          30 701 384,80 €       37 702 340,60 €           7 000 955,80 €  

Daň z príjmu                27 294,78 €              22 716,88 €  -               4 577,90 €  

Hospodársky výsledok po 

zdanení  
-        1 460 426,79 €  -     2 577 436,55 €  -        1 117 009,76 €  

 

 

       

  

Strata za rok 2021 dosiahla výšku – 2 577 436,55 €, uvedenú stratu ovplyvnil nárast osobných 

nákladov. Oproti roku 2020 osobné náklady stúpli až o 2 124 54207 € a to bez pripočítania 

refundácie mzdových prostriedkov za príplatky COVID 19 od MZ –SR. Bolo to dôsledkom 

mzdového automatu, zvýšenie minimálnej mzdy a následné zvyšovanie mzdových zvýhodnení ako 

sú napríklad nadčasy, zvýšenie dovolenkových priemerov.  Celkovo aj s príplatkami COVID 19 

mzdové prostriedky stúpli o 3 594 282 €.  

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 755 187 € oproti roku 2020, kde najväčší nárast sme 

zaznamenali v liekoch pri antineoplastikách a imunomodulátoch bol nárast o 348 691 €. Krv 

a krvotvorné orgány stúpli o 153 577 € a antiinfektíva stúpli o 110 266 €. 

Treba však pripomenúť, že v celkovom náraste v spotrebe materiálu o 2 344 438 € je zahrnutý 

nárast za sponzorské lieky, ŠZM, sponzorský materiál na údržbu vrátane ND a eurofondy, ktoré 

neovplyvňujú hospodársky výsledok, pretože sú premietnuté aj vo výnosovej časti – v transferoch. 

Celkový nárast týchto prostriedkov oproti roku 2020 bol vo výške 1 590 467 €, z čoho vyplýva,                

že bez sponzorských prostriedkov a eurofondov bol nárast v spotrebe materiálu o 754 028 €, čiže ak 

berieme nárast za lieky a ŠZM v ostatných položkách bol zaznamenaný pokles ako napríklad                 

v spotrebe potravín o 30 730 €, alebo mierny nárast ako napríklad v spotrebe pohonných hmôt                  

o 4 205 €. 

Bližšie porovnanie bude v komentári nákladovej časti. 
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Skutočnosť   rok 2020 Skutočnosť   rok 2021 Rozdiel 2021/2020
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Čo sa týka výnosovej časti, výnosy od zdravotných poisťovní v roku 2021 vzrástli oproti 

roku 2020 o 3 045 101 € čo však nebolo postačujúce, pretože nárast osobných nákladov bol                 

bez vplyvov refundácie o 3 035 304 € a nárast za lieky a ŠZM bez sponzorsva o 755 187 €.  

 

Hospodársky výsledok rok 2021 – zhrnutie 

 

ROK 2021 

NÁKLADY 

SPOLU 

  40 279 777,15 Eur 

VÝNOSY SPOLU   37 702 340,60 Eur 

HV -  2 577 436,55 Eur 
 

 

           
 

 

Vývoj nákladov a výnosov za roky 2021 a 2020 a hospodársky výsledok za uvedené roky: 

 

Názov ROK 2021 v € ROK 2020 v € 

Rozdiel 

rokov 2021 

a 2020 v € 

Spotreba materiálu 7 691 136,08  5 346 697,92  2 344 438,16  

Spotreba energií 811 917,43  763 415,03  48 502,40  

Predaný tovar 2 464 450,88  2 181 337,44  283 113,44  

Opravy a udržiavanie 211 686,08  189 148,62  22 537,46  

Opravy a udržiavanie - sponzorsky 59 931,23  0,00  59 931,23  

Cestovné 4 983,17  3 886,84  1 096,33  

Náklady na reprezentáciu  1 143,59  453,25  690,34  

Služby 1 010 131,90  852 932,28  157 199,62  

Mzdové náklady 17 101 263,51  14 976 721,44  2 124 542,07  

Mzdové náklady - refundácia COVID-19 1 825 440,45  355 700,03  1 469 740,42  

Zákonné sociálne poistenie   5 958 884,52  5 146 781,36  812 103,16  

Zákonné sociálne poistenie  - refundácia COVID-

19 
550 718,96  107 133,84  443 585,12  

Ostatné sociálne poistenie 52 158,84  42 751,71  9 407,13  

Zákonné sociálne náklady 423 443,69  334 192,41  89 251,28  

Refundácia COVID-19 2 376 159,41 462 833,87  1 913 325,54  

OSOBNÉ NÁKLADY - bez refundácie 23 535 750,56  20 500 446,92 3 035 303,64 

Dane a poplatky 50 451,49  58 539,92  -8 088,43  

Zostatková cena DHM a DNM  0,00  0,00  0,00  

Predaný materiál 23 245,32  9 715,28  13 530,04  

  40 279 777,15 
Eur 

  37 702 340,60 
Eur 

-  2 577 436,55 Eur 
Hospodársky výsledok 2021 

NÁKLADY SPOLU

VÝNOSY SPOLU

HV
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Ostatné náklady - 54x 368 811,30  405 403,83  -36 592,53  

Odpisy 1 351 115,99  1 080 466,88  270 649,11  

Ostatné náklady - 55x a 56x  296 145,84  279 238,73  16 907,11  

Mimoriadne náklady 0,00  0,00  0,00  

Splatná daň z príjmov  22 716,88  27 294,78  -4 577,90  

NÁKLADY SPOLU 40 279 777,15  32 161 811,59  8 117 965,56  

Výnosy zo ZP  26 481 710,75  23 436 609,65  3 045 101,10  

Tržby za zdravotnú starostlivosť nehradenú zo ZP 491 227,33  227 875,51  263 351,82  

Tržby a ostatné výnosy z podnikateľskej činnosti  1 004 500,69  1 003 214,78  1 285,91 

Tržby za tovar - VL 2 839 264,14  2 519 773,00  319 491,14  

Ostatné výnosy 6 885 637,69  9 733 079,37  -2 847 441,68  

VÝNOSY SPOLU 37 702 340,60  36 920 552,31  781 788,29  

HV -2 577 436,55  4 758 740,72  -7 336 177,27  

Oddĺženie MZ SR - dodávateľské faktúry 0,00  0,00  0,00  

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

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

HV bez oddĺženia -2 577 436,55  -1 460 426,79  -1 117 009,76  

Rezerva na súdne spory  106 500,00  0,00  106 500,00  

Rezerva na súdny spor BFF Central Europe  0,00  128 147,86  -128 147,86  

HV bez uvedených vplyvov -2 470 936,55  -1 332 278,93  -1 138 657,62  

 

Náklady v roku 2021 ovplyvnila pandemická situácia spojená s ochorením COVID-19,  oproti 

roku 2020 vzrástli o 8 117 965,56 € (o 25,24 %). Najviac sa to prejavilo v spotrebe materiálu, kde 

bol zaznamenaný nárast o 2 344 438,16 €, a v osobných nákladoch, ktoré medziročne narástli 

o 4 948 629,18 €.  

 V roku 2021 vzrástla spotreba materiálu o 43,85 %, v peňažnom vyjadrení ide 

o 2 344 438,16 €. 

 Výrazne narástla spotreba liekov až o 85,81 % (2 217 206,50 €). Zvýšila sa spotreba 

všetkých druhov - pri spotrebe liekov išlo o nárast o 2 155 800,47 € a pri spotrebe medicinálnych 

plynov, dezinfekcie o 84 405,97 €. 

 Náklady na spotrebu krvi a krvných výrobkov zaznamenali pokles o 6,25 %                                   

(o 30 411,26 €). Pokles je ovplyvnený pandemickou situáciou s ochorením COVID-19 a s tým 

súvisiace obmedzenie operačných výkonov. 

 Počas sledovaného obdobia bol zaznamenaný mierny nárast spotreby špeciálneho 

zdravotníckeho materiálu o 5,47 % (o 90 686,30 €). Podobne ako pri spotrebe liekov si to vyžiadala 

vzniknutá pandemická situácia spojená so zabezpečením covidových nákladových stredísk. 

Niektoré položky zaznamenali len mierny nárast, niektoré pokles. Oproti roku 2020 mierne vzrástla 

spotreba špeciálneho zdravotníckeho materiálu (o 43 579,18 €) a implantátov (o 28 474,24 €). 

Z dôvodu obmedzení operačných výkonov spotreba šicieho, obväzového a jednorazového 

operačného materiálu sa v sledovanom období zmenila len mierne. 

 Spotreba potravín v roku 2021 klesla o 6,52 % (o 20 793,63 €). Znížila sa spotreba potravín 

pre zamestnancov (o 7 506,62 €), pre pacientov (o 4 328,09 €), pre darcov krvi (o 30,09 €) a tiež            

aj spotreba potravín pre cudzích stravníkov (o 8 928,84 €). Počas sledovaného obdobia sa zvýšil 



24 

 

počet vydaných jedál pacientom o 3 453. Pre zamestnancov bolo vydaných celkom 68 209 obedov, 

čo je o 2 534 menej ako v roku 2020. Pre darcov krvi bolo pripravených celkom 3 197 balíčkov, 

bolo to o 407 balíčkov menej ako v predchádzajúcom roku. Aj v roku 2021 sme sa starali o klientov 

centier sociálnych služieb. Do apríla 2021 sme sa starali o klientov centra sociálnych služieb AVE 

Dubnica nad Váhom a od augusta 2021 sme sa starali o klientov centra sociálnych služieb LÚČ 

Pruské. Počet obedov sa v tomto prípade znížil o 2 780. Dodávatelia základných potravín                          

sú vyberaní verejnou súťažou cez elektronický kontraktačný systém (EKS) a verejným 

obstarávaním.  

 Medziročne za zvýšila spotreba čistiaceho materiálu, pracích prostriedkov a kancelárskych 

potrieb o 20,03 % (o 26 092,88 €). Mierny nárast bol zaznamenaný pri spotrebe čistiacich 

a dezinfekčných prostriedkov, a taktiež pri spotrebe kancelárskych potrieb. Menej bolo 

spotrebovaných pracích prostriedkov. Aj v roku 2021 pokračovala spolupráca medzi NsP PB a NsP 

Bojnice a naďalej pre nich perieme bielizeň. Vzrástla spotreba iného všeobecného materiálu 

o 29 578,60 €. 

 Spotreba materiálu na údržbu vrátane náhradných dielov v roku 2021 v porovnaní s rokom 

2020 vzrástla o 15,10 % (o 14 308,30 €). Zvýšila sa spotreba materiálu a náhradných dielov            

na údržbu zdravotníckej techniky (o 12 878,06 €) a spotreba materiálu a náhradných dielov 

získaných od sponzorov (o 8 692,59 €). Naopak klesla spotreba materiálu a náhradných dielov pre 

prevádzkovo-technickú oblasť (o 7 262,35 €). 

 Pri spotrebe drobného hmotného majetku bol zaznamenaný nárast o 77,37 %                                     

(o 43 030,60 €). Zvýšili sa náklady na nákup ostatného drobného hmotného majetku (o 43 890,34 €) 

– tu je potrebné poznamenať, že nárast bol spôsobený refundáciou prostriedkov, ktoré poskytlo MZ 

SR, kde refundácia oproti predchádzajúcemu roku vzrástla o 28 083,42 €. Nárast nastal                   

aj pri zabezpečení odbornej literatúry (o 913,75 €). Pokles bol pri nákladoch na nákup drobného 

hmotného majetku zdravotníckeho a nezdravotníckeho (o 40,72 €), taktiež klesli náklady                        

na bielizeň rovnú aj operačnú (o 1 732,77 €). 

 V roku 2021 stúpla spotreba pohonných látok, olejov a mazadiel o 23,49 %                                     

(o 4 318,47 €). Vzrástla spotreba nafty (o 4 146,66 €), ako aj spotreba olejov a mazadiel                                   

(o 282,57 €). Pokles nákladov sme zaznamenali pri spotrebe benzínu (o 110,76 €). V roku 2021 

nemocničné vozidlá zabezpečovali rozvoz nemocničného materiálu (lieky, ŠZM)  a taktiež sa denne 

vozila opraná bielizeň do NsP Bojnice. V čase COVID-19 sa prepravuje potrebný materiál pre 

Krajské vakcinačné centrum Trenčín. Zabezpečujeme taktiež vakcináciu v centrách sociálnych 

služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji a mobilnú vakcináciu po obciach. 

 Medziročne sa zvýšili náklady za predaný tovar o 12,98 % (o 283 113,44 €). Činnosť 

verejnej lekárne bola ovplyvnená pandemickou situáciou. 

 V roku 2021 náklady na cestovné a stravné vzrástli o 28,21 % (o 1 096,33 €). Znížili sa 

náklady na cestovné a stravné zdravotníckych zamestnancov (o 3 152,50 €) a náklady pre darcov 

krvi (o 58,68 €), no náklady na cestovné a stravné nezdravotníckych zamestnancov sa zvýšili                     

(o 4 309,69 €). Situácia s ochorením COVID-19 vplývala aj na množstvo služobných ciest 

a školení. Väčšina sa uskutočňovala on-line formou.  

 Náklady na reprezentáciu sa v roku 2021 zvýšili o 690,34 €. 

 Súhrnná položka náklady na ostatné služby sa v roku 2021 mierne zvýšili oproti roku 2020 

o 18,43 %, čo v peňažných jednotkách predstavuje nárast o 157 199,62 €. V roku 2021 vzrástli 

náklady za laboratórne vyšetrenia (o 33 273,63 €), náklady za služby lekárov (pohotovosť, konzília; 
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o 6 615,37 €), náklady za pranie, odpadové hospodárstvo, dezinfekciu, deratizáciu (o 17 008,48 €), 

náklady za stočné a zrážkovú vodu (o 666,90 €), náklady na marketing a inzerciu (o 719,63 €), 

náklady na nájomné zdravotného a nezdravotného majetku (o 5 915,58 €), náklady za dopravu 

všeobecnú – prepravné (o 3 460,86 €), náklady za ostatné služby (o 84 626,91 €). Nižšia spotreba 

bola pri nákladoch za právne, poradenské, exekučné a audítorské služby (o 627,69 €),                      

za vzdelávanie zamestnancov (o 9 123,18 €), za služby informačných technológií (o 3 191,36 €),                          

za poštovné (o 168,75 €), za telekomunikačné služby (o 3 500,76 €). 

 V položke ostatné služby sú účtované aj služby, ktoré zabezpečujeme dodávateľských 

spôsobom na základe zmlúv a dohôd. Ide o využívanie služieb bioptických, parazitologických 

a laboratórnych ústavov, konzultačné, poradenské a právne služby, služby týkajúce sa údržby 

používaných programov (NIS PCS), služby spojené so zavedením systému manažérstva kvality.    

Pre NsP Považská Bystrica je z ekonomického hľadiska výhodnejšie uvedené služby zabezpečovať 

externým spôsobom, ako platiť zamestnancov na plný úväzok. 

 Mzdové náklady v roku 2021 oproti roku 2020 vzrástli o 23,03 %. Dôvody nárastu: 

 zvýšenie priemerného počtu zamestnancov o 12,75 osôb prepočítaných na plný pracovný 

úväzok, 

 zvýšenie základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov od 01. 01. 2021 v zmysle zákona 

č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

 zvýšenie minimálnej mzdy od 01. 01. 2021, 

 zvýšenie mzdových zvýhodnení poskytovaných za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci a mzdovej 

kompenzácie za sťažený výkon práce v závislosti od zvýšenia minimálnej mzdy, 

 vyplácanie príplatkov pri vykonávaní pracovných činností v prostredí, v ktorom pôsobí 

biologický faktor – vírus SARS-CoV-2. 

 Porovnanie mzdových nákladov za rok 2021 oproti roku 2020 podľa kategórií: 

 mzdy lekári     nárast o    867 333 € 18,14 % 

 mzdy farmaceuti     nárast  o      22 223 € 13,24 % 

 mzdy sestry     nárast o 1 171 024 € 24,60 % 

 mzdy pôrodné asistentky    nárast o      82 751 € 18,32 % 

 mzdy laboranti     nárast o      28 703 €   8,51 % 

 mzdy fyzioterapeuti    nárast o      45 993 € 25,19 % 

 mzdy zdravotnícky záchranár   nárast o    105 924 € 54,63 % 

 mzdy verejný zdravotník    nárast o        1 464 €   9,68 % 

 mzdy zdravotnícki asistenti   nárast o    647 960 € 46,25 % 

 mzdy RTG - technici    nárast o      58 160 € 21,35 % 

 mzdy nutriční terapeuti    nárast o        2 768 €   5,51 % 

 mzdy maséri     nárast o        6 229 € 39,02 % 

 mzdy sanitári     nárast o      27 925 €   7,40 % 

 mzdy iný zdravotnícky pracovníci  nárast o      23 004 € 17,72 % 

 mzdy THP     nárast o    130 709 € 19,82 % 

 mzdy robotníci a prevádzkoví zamestnanci nárast o    285 801 € 19,93 % 

 Nárast mzdových nákladov pozorujeme u všetkých vyššie spomenutých kategórií. Príčinou 

vysokého nárastu miezd je predovšetkým pravidelné zvyšovanie miezd či už v zdravotníckych 

alebo nezdravotníckych kategóriách v zmysle platných legislatívnych predpisov. Najvýraznejším 

faktorom zvýšenia mzdových nákladov bolo vyplácanie príplatku za starostlivosť o pacientov 

s ochorením COVID-19 vo výške 7 € za hodinu práce. 
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 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie zaznamenalo v roku 2021 nárast oproti roku 2020             

o 23,80 % (o 1 251 436,08 €). Ide o povinné odvody zamestnávateľa zo mzdy zamestnancov 

v prospech Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Nárast tejto položky priamo súvisí                     

so zvýšením miezd. 

 Položka ostatné sociálne poistenie narástla v roku 2021 o 22 % (o 9 407,13 €). Je to povinný 

odvod zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2,50 % z hrubej mzdy 

zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. 

 Súhrnná položka zákonné sociálne náklady vykázala za sledované obdobie nárast nákladov 

o 26,71 % (o 89 251,28 €). Zvýšením mzdových nákladov a taktiež úpravou povinného prídelu             

do sociálneho fondu vo výške 1 % došlo k zvýšeniu dotácie do sociálneho fondu (o 84 654,17 €). 

Odstupné bolo v roku 2021 vyplatené štyrom zamestnancom, čo je o troch zamestnancov menej ako 

v predchádzajúci rok (pokles o 5 547,91 €). Oproti roku 2020 klesli náklady na odchodné o 22,14 % 

(o 7 763,01 €), nakoľko v roku 2021 bolo odchodné vyplatené len pätnástim zamestnancom. 

Náklady na nemocenské dávky klesli v sledovanom období o 19,72 %, čo predstavovalo pokles 

o 12 476,21 €. Hlavným dôvodom poklesu nákladov na nemocenské dávky bola novela Zákona 

o sociálnom poistení, ktorá upravila vyplácanie náhrady príjmu za prvých 10 dní dočasnej 

práceneschopnosti v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak bol 

zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu karanténneho opatrenia, mal nárok            

na nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Oproti roku 2020 sa zvýšil príspevok na stravu zamestnancovi 55% o 35 863,70 €. Na ochranné 

osobné pracovné pomôcky zamestnancom sme v roku 2021 vynaložili menej o 11 214,51 € ako 

v roku 2020. Od roku 2019 je vyplácaný príspevok na rekreáciu zamestnancov, ktorého vyplatená 

suma zamestnancom stúpla o 3 682,05 oproti roku 2020. 

 Počas sledovaného obdobia sa znížili náklady vynaložené na dane a poplatky. Suma bola 

v roku 2021 nižšia o 8 088,43 €, teda o 13,82 %. Znížili sa náklady za komunálny odpad                          

(o 9 823,48 €), taktiež klesli aj súdne poplatky (o 5 955,70 €). Naopak zvýšili sa náklady na ostatné 

poplatky (o 7 697,70 €). Daň z nehnuteľností zostala na približnej rovnakej úrovni                   

(pokles o 6,95 €). 

 V roku 2021 sme zaznamenali vysoký nárast nákladov na predanú krv a krvné deriváty             

(o 13 530,04 €).  

 Zníženie nákladov bolo aj pri položkách zmluvné a ostatné pokuty, penále a úroky 

z omeškania (o 31 253,67 €). 

 Položka ostatné náklady na prevádzkovú činnosť v roku 2021 oproti roku 2020 klesla 

o 2,21 % (o 5 439,16 €). Medziročne klesli náborové príspevky (o 18 168,36 €), naopak mierny 

nárast nastal pri členských príspevkoch - napr. ANS (o 73,89 €). Neodpočítateľná DPH narástla 

o 12 655,31 € (uplatňovanie odpočtu DPH koeficientom). 

 Odpisy DNM a DHM v roku 2021 vzrástli o 25,05 % (o 270 649,11 €). Odpisy DNM 

a DHM sú rozdelené podľa toho, z akých zdrojov bol dlhodobý majetok obstaraný - štátny rozpočet, 

TSK, vlastné zdroje, dary. Nárast odpisov sme zaznamenali pri obstaraní DNM a DHM 

z prostriedkov TSK o 254 980,16 €. Nárast bol zaznamenaný aj pri odpisoch DNM a DHM z darov 

(o 32 054,47 €). Najväčší podiel na celkových odpisoch majú odpisy DHM pre zdravotnícke účely, 

ktoré tvoria 51,14 %. Odpisy budov tvoria 24,40 %, odpisy DHM pre nezdravotnícke účely tvoria 

18,02 % a odpisy DNM majú podiel 6,44 %. 
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 Ostatné finančné náklady a bankové poplatky v porovnaní s rokom 2020 zaznamenali nárast 

o 24,87 % (o 1 370,92 €). Narástli poplatky za platby kartou vo verejnej lekárni                                        

(o 1 208,88 €), bankové poplatky (o 76,87 €) a nárast bol aj pri finančných nákladoch za poistné 

a ostatných finančných nákladoch (o 85,17 €). 

 Medziročný pokles bol pri položke splatná daň z príjmov o 7,03 % (o 1 700,69 €). V roku 

2021 bola zúčtovaná dodatočne platená daň z príjmov vo výške 232,29 €. Obe položky ovplyvňuje 

podnikateľská činnosť. 

 

 

Prehľad spotreby energií za rok 2021 (vrátane podnikateľskej činnosti) 

Druh energie 

Rok 2020 Rok 2021 
Index 

(2021/2020) 

MJ 
Cena v € 

bez DPH 
MJ 

Cena v € 

bez DPH 
MJ € 

El. energia 

v kWh 
2 084 345 269 130 2 266 079 286 889 1,0872 1,0660 

Plyn v m3 1 149 675 423 931 1 275 537 454 964 1,1095 1,0732 

Vodné m3 71 026 70 354 70 646 70 065 0,9946 0,9959 

ENERGIE  

celkom 
x 763 415 x 811 918 x 1,0635 

Stočné m3 78 460 89 645 78 638 90 313 1,0023 1,0075 

 

V spotrebe energií – elektrickej energie a  plynu za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020 

evidujeme nárast v peňažných jednotkách (+ 48 503 €). Medziročne vzrástla spotreba v merných 

jednotkách u elektrickej energie a v spotrebe plynu, u vodného pokles.   

Pri stočnom, ktoré nepatrí do energií sme zaznamenali pokles v technických aj peňažných 

jednotkách. Stočné patrí do služieb. 

Spotreba elektrickej energie sa v roku 2021 oproti roku 2020 mierne zvýšila 

v technických  jednotkách. Priemerná cena elektrickej energie za rok 2020 bola 0,129 €/kWh   

bez DPH a v roku 2021 klesla na hodnotu 0,127 €/kWh bez DPH. 

Spotreba zemného plynu medziročne vykazuje zvýšenú spotrebu v technických 

jednotkách a v peňažných jednotkách sa tiež jedná o nárast. V roku 2020 priemerná cena bola     

vo výške 0,369 €/m
3
 bez DPH, v roku 2021 hodnota klesla na 0,356 €/m

3
.  

V oblasti vodného evidujeme mierny pokles v technických a v peňažných jednotkách. 

Priemerná cena za vodné v roku 2020 bola 0,991 €/m
3
 bez DPH a v roku 2021 bol zaznamenaný 

mierny nárast priemernej ceny na 0,992 €/m
3
 bez DPH. Za stočné sme zaznamenali nárast            

aj v technických jednotkách, aj v peňažných jednotkách. Priemerná cena za stočné v roku 2021 

stúpla na hodnotu 1,148 €/m
3
 bez DPH, pričom v roku 2020 bola vo výške 1,143 €/m

3
 bez DPH. 

Ceny za odvádzanie a čistenie vody určuje v zmysle Rozhodnutia č. 008/2018/V Úrad                

pre reguláciu sieťových odvetví.  
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Prehľad akcií ostatnej údržby a opráv, vrátane opráv budov a stavieb za rok 2021 

 Opravy budov a stavieb, maľovanie        82 272,17 € 

 výmena drevených okien za plastové na ambulancii MUDr. Gajdošíkovej     1 000,00 € 

 oprava podlahy na chirurgii JIS                     288,00 € 

 oprava poškodenej podlahy na internom oddelení JIS                  864,00 € 

 oprava dilatačných prechodov a prasklín na OAIM           845,74 € 

 dodávka a montáž plastového okna s bočným fixom s priechodom                                 

na vzduchotechniku v práčovni                     950,00 € 

 oprava podlahy na hematologickom stacionári         1 663,20 € 

 oprava strechy v budove bloku B                    20 292,00 € 

 oprava strechy kotolne           56 369,23 € 

 Opravy a údržba vozového parku           8 334,39 € 

 Opravy a údržba zdravotníckej techniky, vrátane paušálu    113 522,98 € 

 Údržba technológie kotolne a spaľovne           5 717,45 € 

 Oprava a údržba výťahov           23 545,66 € 

 Oprava a údržba nezdravotníckej techniky          6 249,10 € 

 zariadenia v práčovni             3 603,09 € 

 kuchynské zariadenia             1 336,01 € 

 chladiace a mraziace boxy                 95,00 € 

 ostatné zariadenia                                  1 215,00 € 

 Ostatné opravy            31 975,56 € 

Opravy a udržovanie za rok 2021 celkom      271 617,31 € 

 V roku 2021 náklady na opravy stúpli oproti roku 2020 o 82 468,69 €. Zvýšili sa náklady 

v takmer všetkých položkách. Najväčší nárast bol pri položke opravy budov a stavieb z dôvodu 

opravy strechy kotolne a strechy v budove bloku B. Ostatné položky zaznamenali väčšinou mierny 

nárast. Pokles sa vyskytol pri položke opravy a údržba zdravotníckej techniky (pokles o 28 794,30 

€). 

 Počas roka 2021 sa vykonali rôzne opravy prístrojov, medzi väčšie patrí: 

 oprava artroskopu na ortopedickej operačnej sále v sume 3 240,- €, 

 oprava vŕtačky Aesculap GA 672 na ortopedickej operačnej sále za 2 519,40 €, 

 oprava signalizácie pacient - sestra na paliatívnom oddelení vo výške 2 932,85 €, 

 oprava Shaverovej rukoväte na ORL za 2 382,- €, 

 oprava autokláv Unisteri na chirurgickej operačnej sále v sume 1 506,- €, 

 oprava pacientskych monitorov Bionet na JIS chirurgia vo výške 3 212,58 €, 

 oprava Formomatu PL 349-2 na oddelení centrálnej sterilizácie za 2 767,20 €, 

 oprava anestéziologického prístroja Avans-Datex na ortopedickej operačnej sále  

v sume 1 456,20 €, 

 oprava ventilátora Newport FT na OAIM za 1 095,65 €, 

 oprava úpravovne vody Aqualab na chirurgickej operačnej sále vo výške 1 982,40 €, 

 oprava endoskopickej veže 4K Olympus na ORL v sume 1 369,32 €, 

 oprava spirometra Zan 100 na oddelení funkčnej diagnostiky vo výške 1 198,80 €.  
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Výnosy zo ZP podľa jednotlivých segmentov za rok 2021 

  
VšZP DÔVERA ZP UNION ZP 

EU 

POISTENCI  
Spolu po 

segmentoch 

Hospitalizácie (HP)      9 337 148,66 €       7 784 098,12 €        640 499,34 €        133 430,23 €    17 895 176,35 €  

JZS 
        867 567,63 €                        -   €          36 901,91 €            6 701,40 €  

       911 170,94 €  

Ambulancie      2 866 637,77 €       1 172 015,20 €        194 965,42 €          24 786,97 €      4 258 405,36 €  

SVLZ 
        910 207,30 €          217 721,17 €          24 346,50 €          13 077,67 €  

    1 165 352,64 €  

Krv           46 605,64 €  -        13 526,83 €  -        3 012,98 €                      -   €           30 065,83 €  

Lieky         587 426,98 €          376 071,13 €            9 477,93 €            6 028,78 €         979 004,82 €  

ŠZM 
          73 717,10 €              3 418,03 €            3 115,93 €            1 811,52 €  

         82 062,58 €  

Stacionár         142 212,82 €            42 949,00 €            5 437,27 €               762,80 €         191 361,89 €  

Doprava 
        545 267,97 €          314 470,24 €        108 179,56 €            1 192,57 €  

       969 110,34 €  

SPOLU ZA ZP    15 376 791,87 €       9 897 216,06 €     1 019 910,88 €        187 791,94 €    26 481 710,75 €  

 

                  
 

 
 

Výnosy za rok 2021 v porovnaní so skutočnosťou roka 2020 sa zvýšili o 2,12 %, čo v peňažnom 

vyjadrení znamená nárast o 781 788,29 €.  

58% 
37% 

4% 1% 

% podiel výnosov za jednotlivé ZP v 
roku 2021 
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 V roku 2021 tržby od zdravotných poisťovní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť narástli            

o 12,99 %, v peňažnom vyjadrení o 3 045 101,10 €. Nárast bol zaznamenaný u všetkých poisťovní, 

ale pri EÚ poistencoch sa vyskytol pokles: 

 VšZP   nárast    8,53 %  1 208 591,53 € 

 Dôvera ZP  nárast  19,54 %  1 617 695,81 € 

 UNION ZP  nárast  31,65 %     245 174,95 € 

 EÚ poistenci  pokles  12,31 %       26 361,19 € 

 Výsledky VšZP ovplyvnili najmä nárast tržieb za špecializovanú ambulantnú starostlivosť 

vrátane kapitácií (o 1 005 232,49 €), tžby za ukončené hospitalizácie (o 248 092,99 €), tržby                   

za výkony SVaLZ (o 19 936,89 €), tržby za pobyty na denných stacionároch (o 17 799,32 €) a tržby 

súvisiace s činnosťou RLP, RZP (úhrady liekov, ŠZM, paušál, najazdené km; o 79 195,20 €). 

V dôsledku sprísnených opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 sa znížili tržby 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti (o 161 665,36 €).  

 U poisťovne Dôvera v roku 2021 bol zaznamenaný nárast tržieb za ukončené hospitalizácie 

(o 1 107 686,56 €), tržby za špecializovanú ambulantnú starostlivosť vrátane kapitácií                              

(o 434 460,76 €), tržby za SVaLZ (o 5 625,81 €), tržby za pobyty na denných stacionároch                       

(o 3 497,- €) a taktiež bol aj nárast tržieb súvisiacich s činnosťou RLP, RZP (úhrady liekov, ŠZM, 

paušál, najazdené km; o 60 817,72 €). 

 Medziročne u poisťovne UNION sa v roku 2021 zvýšili tržby za ukončené hospitalizácie                  

(o 129 637,22 €), tržby za špecializovanú ambulantnú starostlivosť vrátane kapitácií                                 

(o 108 147,92 €), tržby za pobyty na denných stacionároch (o 787,- €) a tržby súvisiace s činnosťou 

RLP, RZP (úhrady liekov, ŠZM, paušál, najazdené km; o 25 106,47 €). Naopak pokles bol 

zaznamenaný pri tržbách za jednodňovú zdravotnú starostlivosť  (o 15 857,81 €) a pri tržbách           

za SVaLZ (o 2 645,85 €). 

 Tržby za zdravotnú starostlivosť neuhrádzanú zdravotnými poisťovňami v roku 2021 vzrástli 

o 263 351,82 €. Spôsobili to najmä vyššie platby od právnických osôb, ktoré vzrástli                

o 233 067,80 €. Zvýšili sa aj platby od fyzických osôb (o 20 182,94 €; patrí sem napr. jednodňová 

zdravotná starostlivosť, služby na základe smernice, poplatky za ÚPS, využívanie nadštandardných 

izieb, predĺžená hospitalizácia), rovnako v sledovanom období bol zaznamenaný                                    

nárast tržieb za ubytovanie a stravovanie sprevádzajúcich osôb a stravovanie                                                                                  

zamestnancov (o 10 101,08 €). 

 Za obdobie roka 2021 evidujeme nárast ostatných služieb o 9 210,20 €. Tento druh tržieb 

súvisí s prevádzkou a týkajú sa podnikateľskej činnosti nemocnice. Patrí sem stravovanie (nárast 

o 997,59 €), parkovné (nárast o 225,23 €), pranie (nárast o 2 163,04 €), kúrenie, vodné, stočné, 

energie (pokles o 1 945,08 €), poplatky za recepty vo verejnej lekárni (pokles o 583,71 €) a ostatné 

služby (nárast o 8 362,94 €). 

 Tržby za predaný tovar vo verejnej lekárni sa v roku 2021 zvýšili o 12,68 %, teda 

o 319 491,14 €. Tržby za predaný tovar s 10 % DPH tvoria 88,12 % z celkových tržieb, tržby                 

za predaný tovaru s 20 % DPH majú podiel 9,56 % a zvyšný podiel 2,33 % prislúcha tržbám                    

za predaný tovar s 0 % DPH. 

 Aktivácia krvi a krvných derivátov v sledovanom roku 2021 zaznamenala zvýšenie o 2,80 % 

(o 11 869,82 €) oproti predchádzajúcemu roku. Výška tržieb závidí od dopytu po krvi a krvných 

derivátoch. Príspevok na stravné zo sociálneho fondu sa tiež zvýšil o 35 863,70 €. 
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 Nemocnica predáva zdravotnícky a ostatný materiál (ŠZM, lieky, krv, MTZ) v obmedzenom 

množstve a dlhodobý hmotný majetok nepredáva. Tržby z predaja zdravotníckeho materiálu v roku 

2021 boli vyššie o 13 516,79 €. 

 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania v sledovanom období oproti minulému roku 

klesli (o 2 938,30 €).  

 Výnosová položka ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v porovnaní s rokom 2020 

zaznamenala pokles (o 6 320 623,72 €). V roku 2021 Ministerstvo zdravotníctva SR neoddlžovalo, 

preto mimoriadne výnosy klesli o 6 197 826,22 €. Zvýšili sa tržby za prax, štúdium (o 7 407,20 €). 

Vznikla nová položka výnosov manipulačný poplatok za antigénové testy, ktorá bola vo výške 

107 330,- €. Pokles zaznamenali tržby z prenajatých priestorov (slobodáreň, neštátni lekári, cudzí 

nájomníci, stánky; o 8 330,38 €). Ostatné výnosy v sledovanom období klesli (o 229 204,32 €). 

 V roku 2021 boli vytvorené vyššie zákonné rezervy o 16,62 % (o 20 557,44 €). Táto položka 

sa týka len podnikateľskej činnosti. V roku 2021 sme zúčtovali ostatné rezervy z prevádzkovej 

činnosti, kde nastal pokles oproti roku 2020 (o 576 102,14 €). V roku 2021 boli zúčtované zákonné 

opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 45,- €, tie neboli v roku 2020 zúčtované. 

 Položka výnosy z kapitálových transferov (nárast o 293 072,86 €) súvisí s nákladovou 

položkou odpisy. Neovplyvňujú  cash-flow nemocnice. Odpisy dlhodobého hmotného majetku                 

sa vo vecnej a časovej súvislosti účtujú do výnosov z kapitálových transferov poskytnutých            

zo štátneho rozpočtu (nárast o 3 276,23 €), od zriaďovateľa TSK (nárast o 254 980,16 €) a od iných 

subjektov verejnej správy (nárast o 32 054,47 €). Na investičnú akciu Podpora opatrení                          

na zmiernenie dopadov COVID-19 bola poskytnutá z Európskych fondov čiastka 2 762,- €,                      

na ktorej participovali ŠR a TSK. 

 Medziročne vzrástli výnosy z bežných transferov (o 3 669 372,86 €). Bežné transfery sú zo 

štátneho rozpočtu (nárast o 3 542 946,25 €), z vyššieho územného celku (nárast o 88 190,99 €)              

a od ostatných subjektov (nárast o 18 143,78 €). Aj na položku bežných transferov bola poskytnutá 

čiastka z Európskych fondov na akciu Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19                     

vo výške 20 091,56 €. 

 

Prílohu správy tvorí aj Súvaha a Výkaz ziskov a strát za rok  2021 
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       Krátkodobé záväzky rok 2021 

Druh záväzku 

 Krátkodobé záväzky  

 v lehote splatnosti    po lehote splatnosti   SPOLU  

VšZP               200 634,11 €             200 634,11 €  

ZP Dôvera                  49 215,88 €               49 215,88 €  

ZP Union                     8 496,08 €                 8 496,08 €  

Sociálna poisťovna  spolu                643 788,86 €              11 133 533,37 €     11 777 322,23 €  

v tom:        

istina                643 788,86 €              11 133 533,37 €     11 777 322,23 €  

penále        

DDS zamestanávateľ + 

zamestnanec                    6 917,62 €                 6 917,62 €  

Daňový úrad                248 806,77 €             248 806,77 €  

DPH a ostatné dane a poplatky                   13 973,13 €                      12 637,00 €             26 610,13 €  

Voči dodávateľom spolu            1 160 693,88 €                   436 151,33 €       1 596 845,21 €  

v tom:        

lieky               633 656,39 €                   106 840,60 €           740 496,99 €  

ŠZM               214 295,30 €                   226 613,09 €           440 908,39 €  

energie                  41 906,34 €                      50 523,96 €             92 430,30 €  

potraviny                  33 363,14 €  

                                   -   

€             33 363,14 €  

ostatné (opravy, telefóny...)               237 472,71 €                      52 173,68 €           289 646,39 €  

Záväzky voči zamestnancom           1 444 369,03 €         1 444 369,03 €  

Ostatné záväzky                115 737,69 €             115 737,69 €  

SPOLU záväzky             3 892 633,05 €              11 582 321,70 €     15 474 954,75 €  

 

 

 

 

                 

 
 

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

vo výške 11 133 533,37 €. 
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Krátkodobé záväzky za roky 2020 a 2021 

  

 v lehote 

splatnosti rok 

2020  

 po lehote 

splatnosti rok 

2020  

 SPOLU rok 

2020  

 v lehote splatnosti 

rok 2021  

 po lehote splatnosti 

rok 2021  
 SPOLU rok 2021  

VšZP         127 050,09 €             127 050,09 €                 200 634,11 €              200 634,11 €  

ZP Dôvera           29 554,99 €               29 554,99 €                   49 215,88 €                49 215,88 €  

ZP Union              5 608,12 €                 5 608,12 €                     8 496,08 €                  8 496,08 €  

Sociálna 

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

               643 788,86 €        11 133 533,37 €       11 777 322,23 €  

v tom:              

istina         423 862,09 €       7 364 284,26 €       7 788 146,35 €                 643 788,86 €        11 133 533,37 €       11 777 322,23 €  

penále                              -   €        

DDS 

zamestanávateľ + 

zamestnanec 

            5 393,45 €                 5 393,45 €  

                   6 917,62 €                  6 917,62 €  

Daňový úrad          145 217,33 €             145 217,33 €                 248 806,77 €              248 806,77 €  

DPH a ostatné 

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

                 13 973,13 €               12 637,00 €              26 610,13 €  

Voči 

dodávateľom 

spolu 

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

            1 160 693,88 €             436 151,33 €         1 596 845,21 €  

v tom:              

lieky        684 103,70 €          355 082,48 €       1 039 186,18 €                 633 656,39 €             106 840,60 €            740 496,99 €  

ŠZM        352 631,56 €          470 070,14 €           822 701,70 €                 214 295,30 €             226 613,09 €            440 908,39 €  

energie           31 077,68 €            79 200,41 €           110 278,09 €                   41 906,34 €               50 523,96 €              92 430,30 €  

potraviny           38 004,72 €                           -   €             38 004,72 €                   33 363,14 €                            -   €              33 363,14 €  

ostatné (opravy, 

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

               237 472,71 €               52 173,68 €            289 646,39 €  

Záväzky voči 

zamestnancom 
       949 028,25 €             949 028,25 €  

            1 444 369,03 €           1 444 369,03 €  

Ostatné záväzky          112 789,57 €             112 789,57 €                 115 737,69 €              115 737,69 €  

SPOLU záväzky      3 185 850,65 €       8 335 526,20 €     11 521 376,85 €              3 892 633,05 €        11 582 321,70 €       15 474 954,75 €  
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         Ako vidieť z priložených tabuliek a grafov záväzky v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 

klesli voči dodávateľom v celkovej výške 746 597 €, z toho po lehote splatnosti nastal pokles                 

o 535 091 € a v lehote splatnosti o 211 506 €.  
 

 

 

Krátkodobé pohľadávky rok 2021 

 

POHĽADÁVKY 
po lehote splatnosti k 

31.12.2021 

v lehote splatnosti k 

31.12.2021 
SPOLU 

ZDRAVOTNÉ 

POISŤOVNE                   97 106,85 €             4 417 830,84 €    4 514 937,69 €  

   -VŠZP                                  -   €             2 277 587,06 €    2 277 587,06 €  

   -Dôvera                     1 050,50 €             1 607 651,70 €    1 608 702,20 €  

   -Union ZP                     2 232,44 €                 156 548,11 €        158 780,55 €  

   - Ostatní odberatelia                   93 823,91 €                 376 043,97 €        469 867,88 €  

OSTATNÉ 

POHĽADÁVKY                                  -   €                   22 201,90 €          22 201,90 €  

SPOLU              97 106,85 €         4 440 032,74 €   4 537 139,59 €  

 

 

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.  

 

 

-600000
-400000
-200000

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000

v lehote
splatnosti
rok 2021

po lehote
splatnosti
rok 2021

v lehote
splatnosti
rok 2020

po lehote
splatnosti
rok 2020

v lehote
splatnosti -
porovnanie
r. 21 a r. 20

po lehote
splatnosti -
porovnanie
r. 21 a r. 20

- liekov 633656,39 106840,6 684103,7 355082,48 -50447,31 -248241,88

- ŠZM 214295,3 226613,09 352631,56 470070,14 -138336,26 -243457,05

- energií 41906,34 50523,96 31077,68 79200,41 10828,66 -28676,45

- potravín 33363,14 0 38004,72 0 -4641,58 0

- ostatným ( opravy, služby...) 237472,71 52173,68 266382,27 66888,91 -28909,56 -14715,23

SPOLU: 1160693,88 436151,33 1372199,93 971241,94 -211506,05 -535090,61

Porovnanie záväzkov za roky 2021 a 2020 u dodávateľov 
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Krátkodobé pohľadávky za roky 2020 a 2021 

POHĽADÁVKY 

po lehote 

splatnosti k 

31.12.2020 

v lehote splatnosti 

k 31.12.2020 
SPOLU 

po lehote 

splatnosti k 

31.12.2021 

v lehote splatnosti 

k 31.12.2021 
SPOLU 

ZDRAVOTNÉ 

POISŤOVNE        119 865,03 €         3 501 763,30 €    3 621 628,33 €           97 106,85 €         4 417 830,84 €    4 514 937,69 €  

   -VŠZP          67 134,24 €         2 127 535,30 €    2 194 669,54 €                        -   €         2 277 587,06 €    2 277 587,06 €  

   -Dôvera          47 946,16 €         1 248 200,48 €    1 296 146,64 €             1 050,50 €         1 607 651,70 €    1 608 702,20 €  

   -Union ZP            4 784,63 €            126 027,52 €       130 812,15 €             2 232,44 €            156 548,11 €       158 780,55 €  

   - Ostatní 

odberatelia          51 276,83 €            376 914,65 €       428 191,48 €           93 823,91 €            376 043,97 €       469 867,88 €  

OSTATNÉ 

POHĽADÁVKY                      -   €              32 168,82 €         32 168,82 €                        -   €              22 201,90 €         22 201,90 €  

SPOLU        171 141,86 €         3 910 846,77 €    4 081 988,63 €           97 106,85 €         4 440 032,74 €    4 537 139,59 €  
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Podnikateľská činnosť 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

rok 2020 

Skutočnosť 

rok 2021 

Rozdiel 2021-

2020 

Index 

2021/20

20 

Náklady 3 545 979,30 € 3 876 897,70 €   330 918,40 €  1,09 

Výnosy  3 646 693,17 € 3 988 197,94 €   341 504,77 €  1,09 

HV pred zdanením      100 713,87 €    111 300,24 €      10 586,37 €  1,11 

Daň z príjmu        27 294,78 €      22 716,88 €  -    4 577,90 €  0,83 

HV po zdanení       73 419,09 €      88 583,36 €      15 164,27 €  1,21 

 

            
 

 

  V rokoch 2020 a 2021 boli hlavnou náplňou podnikateľskej činnosti NsP Považská 

Bystrica: 

 prenájom dočasne nevyužívaných nebytových priestorov pre zdravotné a nezdravotné subjekty, 

 parkovanie v areáli NsP, 

 prenájom bytových jednotiek, 

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

 uskutočňovanie služieb ako sú pranie prádla, sterilizácia, stravovanie, 

 ostatná podnikateľská činnosť náhodilého charakteru. 

 Objem jednotlivých činností bol závislý od uzavretých zmlúv na prenájom priestorov 

a požiadaviek klientov na dodávky služieb. 

 Nárast objemu výkonov a s tým spojených nákladov na ne vynaložených v roku 2021                 

je výsledkom uvoľnenia podnikateľskej činnosti po roku 2020. Rok 2020 bol rokom výrazných 

obmedzení z titulu zamedzenia šírenia pandemického ochorenia COVID-19. I keď aj v roku 2021 

boli zo strany vlády SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva hospodárstva SR a Úradu 
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verejného zdravotníctva SR prijaté opatrenia, ktorých vplyvom bola čiastočne obmedzená 

podnikateľská činnosť, ich dopad nebol tak značný. 

 V oblasti prenájmu dočasne nevyužívaných priestorov bolo významnejšou zmenou 

ukončenie nájomného vzťahu s Centrom sociálnych služieb AVE Dubnica nad Váhom v apríli 

2021. Priestory boli ponúknuté na ďalší prenájom a od augusta 2021 ich využíva Centrum 

sociálnych služieb Lúč Pruské (vrátane prania a stravovania). 

 Služby parkovania boli poskytované celoročne a ich objem varioval najmä podľa 

návštevnosti pacientov NsP Považská Bystrica. Objem závisel taktiež od možnosti návštev             

na jednotlivých oddeleniach NsP, no počas roka bola táto možnosť čiastočne obmedzená 

z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 Objem predaja vo verejnej lekárni v roku 2021 oproti roku 2020 narástol, ale ešte stále 

nedosiahol úroveň roku 2019. Preskripcia liekov bola v roku 2021 vyššia, no zavedenie a širšie 

využívanie e-receptov odobralo verejnej lekárni pacientov, ktorí si lieky obstarávali v blízkosti 

svojho bydliska. 

 Služby ako pranie, sterilizácia, stravovanie objemom zodpovedajú záujmu klientov a ich 

cenovej úrovni. V roku 2021 bola prehodnotená a aktualizovaná predajná cena stravy a prania, ktorá 

bola realizovaná na základe rámcových zmlúv. 

 Náklady v roku 2021 vzrástli oproti roku 2020 o 9 %. Objem nákladov bol ovplyvňovaný 

množstvom a úrovňou vstupných cien nakupovaných materiálov a služieb. Nákladovosť výkonov 

zaznamenala pokles vo väčšine sledovaných druhov (materiálová, energetická, z osobných 

nákladov, z ostatných prevádzkových nákladov). Vzrástla naopak nákladovosť zo služieb. 

 Vývoj súhrnných položiek bol nasledujúci: 

 spotrebované nákupy     nárast o 11 %, 

 služby      nárast o 14 %, 

 osobné náklady     nárast o 1 %, 

 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  nárast o 2 %. 

 Výnosy v roku 2021 vzrástli o 9 %. Ťažiskový objem tržieb za predané lieky narástol 

o 13 %, stále však zaostáva za objemom tržieb v roku 2019. Pokles zaznamenali výnosy 

z prevádzkovej činnosti za prenájom priestorov. Prejavil sa tu vplyv obmedzení spojených 

s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. V zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. O poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov bola dotknutým 

nájomníkov poskytnutá zľava. Znamenalo to pokles výnosov o 3,77 tisíc €. 

 Výsledok hospodárenia pred zdanením sa vyvíjal v závislosti od vývoja nákladov a výnosov 

a zaznamenal rast o 11 %. 
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Ľudské zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poznámka: Asistent  sanitári      33,00 

    rádiologickí technici    17,00 

    nutričný terapeut      4,00 

    maséri        2,00 

    zdravotnícki asistenti  124,00 

    fyzioterapeuti     20,20 

 

 Čísla uvedené v tabuľke predstavujú prepočítaný stav zamestnancov k poslednému dňu 

sledovaného obdobia, t. j. k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2021. 

 Priemerný počet zamestnancov v roku 2021 je oproti priemernému počtu v roku 2020 vyšší 

o 12,75 osôb. 

  Z tabuľky vyplýva, že najvýraznejší pokles počtu zamestnancov nastal v kategórii „sestra“. 

Tento pokles bol spôsobený predovšetkým skončením pracovného pomeru zamestnancov tejto 

kategórie, ale taktiež ich nástupom na materskú dovolenku. Do konca sledovaného obdobia                      

sa týchto pracovníkov nepodarilo nahradiť adekvátnou pracovnou silou. 

 K nárastu počtu nezdravotníckych zamestnancov prispelo hlavne zriadenie Vakcinačnej 

ambulancie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a Antigénového odberového miesta, kde bolo 

potrebné prijatie administratívnych pracovníkov. Zvýšený počet nezdravotníckych pracovníkov bol 

taktiež spôsobený prijatím zamestnancov na zastupovanie počas dlhodobých práceneschopností 

kmeňových pracovníkov. 

 

 

 

 

 

  

Kategória pracovníkov 
Stav                           

k 31.12.2020 

Stav                         

k 31.12.2021 
Zmena 

Lekár 144,63  146,73  2,10  

Zubný lekár - - - 

Farmaceut 6,00  6,00  0,00  

Sestra 321,50  309,90  -11,60  

Pôrodná asistentka 30,00  29,00  -1,00  

Laborant 24,00  23,00  -1,00  

Zdravotnícky záchranár 13,00  13,00  0,00  

Verejný zdravotník 1,00  1,00  0,00  

Asistent * 193,60  200,20  6,60  

Technik - - - 

Iný zdravotnícky pracovník 7,50  7,30  -0,20  

Zdravotnícki pracovníci spolu 741,23  736,13  -5,10  

Nezdravotnícki pracovníci spolu 221,55  228,75  7,20  

ZAMESTNANCI CELKOM 962,78  964,88  2,10  
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Kategória pracovníkov 
Fyzický stav 

k 31.12.2021 

Fyzický stav 

k 31.12.2020 
Rozdiel 

Lekár 160 158 2 

Farmaceut 6 7 0 

Sestra 317 323 -11 

Pôrodná asistentka 29 31 -1 

Zdravotnícky laborant 15 19 -2 

Farmaceutický laborant 8 7 1 

Fyzioterapeut 21 18 1 

Zdravotnícky záchranár 13 7 0 

Verejný zdravotník 1 1 0 

Zdravotnícky asistent 124 108 5 

RTG-technik 17 13 4 

Nutričný terapeut 4 4 0 

Masér 2 2 0 

Sanitár 33 40 -3 

Iný zdravotnícky pracovník 8 8 0 

Zdravotnícki pracovníci spolu 758 746 -4 

Nezdravotnícki pracovníci spolu 232 216 6 

Zamestnanci spolu 990 962 2 

 

 

V rámci roka 2021 pribudlo celkovo 123 zamestnancov. Z uvedeného počtu bolo 20 lekárov, 

22 sestier, 22 zdravotníckych asistentov, 11 technicko-hospodárskych pracovníkov                                

a 25 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 osoby zastupujúce počas dlhodobých práceneschopností 

kmeňových zamestnancov. 

 

Zamestnancov, ktorí ubudli v priebehu roka bolo celkovo 121. Z dôvodu odchodu                           

do dôchodku ukončilo pracovný pomer 15 zamestnancov. Zo zdravotníckych zamestnancov                    

sa jednalo o sestry, zdravotníckych laborantov, fyzioterapeutov, zdravotníckych asistentov 

a sanitárov. Pri nezdravotníckych zamestnancoch sa jednalo v prevažnej miere o robotnícke 

kategórie. Najviac zamestnancov ubudlo v kategórii sestra a to hlavne z dôvodu odchodu                       

na materskú, rodičovskú dovolenku a z iných dôvodov ako je napr. zmena zamestnávateľa.  
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Priemerná mesačná mzda podľa jednotlivých kategórií pracovníkov (vrátane náhrad                      

za pracovnú pohotovosť) 

Kategória pracovníkov 
Skutočný stav 

k 31.12.2020 

Skutočný stav 

k 31.12.2021  
Zmena  

Lekári 2 820,48 € 3 229,71 € 409,23 € 

Farmaceuti 2 119,41 € 2 640,00 € 520,59 € 

Sestry 1 239,83 € 1 560,81 € 320,98 € 

Pôrodné asistentky 1 244,60 € 1 507,44 € 262,84 € 

Laboranti 1 187,44 € 1 371,26 € 183,82 € 

Zdravotnícky záchranár 1 513,56 € 2 052,09 € 538,53 € 

Verejný zdravotník 1 260,75 € 1 382,77 € 122,02 € 

Asistenti 1 019,17 € 1 311,32 € 292,15 € 

Iní zdravotnícki pracovníci 1 442,36 € 1 744,47 € 302,11 € 

THP 1 010,63 € 1 119,82 € 109,19 € 

Robotníci 730,94 € 874,98 € 144,04 € 

Zdravotnícki pracovníci  1 501,89 € 1 835,09 € 333,20 € 

Nezdravotnícki pracovníci 800,73 € 939,65 € 138,92 € 

Zamestnanci celkom 1 340,54 € 1 627,36 € 286,82 € 

 

Priemerná mzda zamestnancov vzrástla oproti roku 2020 o 21,4 % 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 35,6 %.    

 

Veková štruktúra 

  

Kategória pracovníkov 
Priemerný 

vek 

Lekár 41,7 

Farmaceut 45,4 

Sestra 45,8 

Pôrodná asistentka 46,3 

Zdravotnícky laborant 44,2 

Farmaceutický laborant 49,4 

Fyzioterapeut 40,6 

Zdravotnícky záchranár 40,3 

Verejný zdravotník 34,6 

Praktická sestra 43,7 

RTG-technik 49,3 

Nutričný terapeut 30,6 

Masér 50,8 

Sanitár 51,7 

Iný zdravotnícky pracovník 47,3 

THP 47,9 

Robotnícke povolania 52,5 

 

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 
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Investície 

 

 
 
 

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického 

zhodnotenia od 1.1.2021 do 31.12.2021: 

Výdavky celkom  k 31.12. 2021 (vecné plnenie):             7 308 151,72 € 

z toho: 

DHM - Stroje a zariadenia  celkom:                       1 541 398,24 € 

v tom: 

 Nasal High Flow generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom 

vdychovanej zmesi 4 ks             22 200,00 € 

 Automatický externý defibrilátor 10ks vrátane náhradných elektród    24 240,00 € 

 Mamograf s priamou digitalizáciou      116 200,00 € 

 Kompresor              6 164,40 € 

 Korytový žehliaci lis (parný)        128 388,00 € 

 Injektor na aplikáciu kontrastných látok pre CT       32 316,00 € 

 Skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom     179 988,00 € 

 Automatický keratorefraktometer         11 868,00 € 

 Žehliaci lis tvarovej bielizne univerzálny          9 480,00 € 

 CT prístroj          944 412,80 € 

 Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (prvotné vybavenie)            

(prvotné vybavenie) Recepčný pult         13 379,11 € 

 Prístroj na rýchlu RT-PCR diagnostiku         11 998,00 € 

 Závesná konštrukcia pre skiagrafický RTG prístroj         1 696,86 € 

 Defibrilátor pre OFDg              5 568,00 € 

 €7 213 572,76  

 €28 474,21  

 €38 855,88  

 €5 568,00   €58 009,91  

 €7 344 480,76  

Investičný majetok podľa zdrojov financovania za 
rok 2021 - finančné plnenie 

Kapitálové výdavky TSK Eurofondy Vlastné zdroje

Sponzorské prostriedky Štátny rozpočet SPOLU:
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 Motorové vozidlo (Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19    

v NsP Považská Bystrica)            19 788,00 € 

 Kontajner pre MOM (Podpora opatrení na zmiernenie dopadov 

    COVID-19 v NsP Považská Bystrica)               9 356,40 € 

 Automatické zariadenie na aerosolovú dezinfekciu - AEROSEPT 150                    

(Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP                                                                  

Považská Bystrica)                             4 354,67 € 

DHM - stavby vr. technického zhodnotenia celkom:               5 467 840,48 € 

v tom: 

 Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica            

Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre                       439,56 € 

 Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica              

Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre                 39 199,39 € 

 Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie                

Centrum diagnostiky (stavebná časť)         11 878,03 € 

 Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)   1 614 813,43 € 

 Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica            3 554 275,03 € 

 Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica    33 250,00 € 

 Dodávka a montáž oceľových mreží na dvere a okná archívu          

v budove LDCH                                                                                11 922,65 € 

 Rekonštrukcia priestorov Záchrannej zdravotnej služby      10 706,96 € 

 Rekonštrukcia spevnených plôch         86 042,00 € 

 Stavebný dozor - Rekonštrukcia spevnených plôch            792,00 € 

 Rekonštrukcia vstupu do LDCH         34 703,54 € 

 Rekonštrukcia vstupu do LDCH (stavebný dozor)            498,00 € 

 Oceľový prístrešok a prestavba časti stavby prevádzkovej budovy                        

s. č. 1909 na stanicu   záchrannej zdravotnej služby       36 691,36 € 

 Dodávka a montáž nástennej klimatizácie          2 115,35 € 

 Stavebné úpravy na 3.NP budovy LDCH        30 513,18 € 

DHM - projektová dokumentácia celkom:        112 265,00 € 

v tom: 

 PD - Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice     41 510,00 € 

 Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica 

 Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre           720,00 € 

 Autorský dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky                        

(stavebná časť)               8 745,00 € 

 PD - Zaintegrovanie internej JIS do infraštruktúry nemocnice      30 240,00 € 

 PD - Zaintegrovanie internej OAaIM do infraštruktúry nemocnice      31 050,00 € 

DNHM -  softvér:           186 648,00 € 

v tom:  

 Integrácia komponentov do exitujúceho IT systému     166 200,00 € 

 Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie  
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    (výpočtová technika) - Rozšírenie archívu AMIS*PACS Server G2     20 448,00 € 

 

 

Výdavky celkom  k 31.12.2021 (finančné  plnenie):              7 344 480,76 € 

v tom: 

 fa č. 2020091986 zo dňa 07.12.2020 dodávateľa Messer Medical s. r. o.  

- Monitory vitálnych funkcii (6ks) a centrálny monitor. Úhrada: 12. 02. 2021 

(finančné prostriedky ŠR-111)                                                     54 660,00 € 

 fa č. 2102100059  zo dňa 21.1.2021 dodávateľa KOVAL systems, a. s.  

- Integrácia komponentov do exitujúceho IT systému.  Úhrada: 18. 02. 2021  

/(finančné prostriedky TSK-41)                                                     166 200,00 € 

 fa č. 210014 dodávateľa PIO KERAMOPROJEKT a. s. - PD               

Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice.                                                          

Úhrada:  15. 03. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)                  41 510,00 € 

 fa č. 2021007 dodávateľa IVOMOS, s. r. o. - Stavebný  dozor             

Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica                         

Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre.  Úhrada:  

15. 03. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)                         439,56 € 

 fa č. 4221007 dodávateľa DUBROVAY, s. r. o. - Autorský  dozor             

Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica               

Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre.   

 Úhrada: 15. 03. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)            720,00 € 

 fa č. 20210003 dodávateľa BASID, s. r. o. - Stavebný  dozor              

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť).         

     Úhrada: 15. 03. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)                   1 727,63 € 

 fa č. 1121000020 dodávateľa OSMONT, s. r. o.      

Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica  

Úhrada: 18. 03. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         39 199,39 € 

 fa č. 1210003 dodávateľa MGM, s. r. o. - Jednotka magnetickej rezonancie   

Centrum diagnostiky (stavebná časť)  Úhrada: 15. 03. 2021  

(finančné prostriedky TSK-41)                                                 197 795,98 € 

 fa č. 1082021 dodávateľa EMD, s. r. o. - Nasal High Flow generátor                                   

s integrovaným zvlhčovačom  ohrevom vdychovanej zmesi 4ks.                                 

Úhrada: 16. 04. 2021 (finančné prostriedky TSK- 41)       22 200,00 € 

 fa č. 1210006 dodávateľa MGM, s. r. o. - Jednotka magnetickej rezonancie             

Centrum diagnostiky (stavebná časť)                                         

Úhrada: 30. 04. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     221 486,36 € 

 fa č. 20210005 dodávateľa BASID, s. r. o. - Stavebný  dozor              

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)                            

Úhrada: 29. 04. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         1 936,70 € 

 fa č. 202102 dodávateľa ARCHICO, s. r. o. - Autorský  dozor             

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)                             

Úhrada: 29. 04. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         1 281,43 € 

 fa č. 202103 dodávateľa ARCHICO, s. r. o. - Autorský  dozor               

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)                               

Úhrada: 29. 04. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         1 436,51 € 
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 fa č. 2100389 dodávateľa M+J Trade, s. r. o. - Automatický externý defibrilátor                     

10 ks vrátane náhradných elektród.                             

Úhrada: 27. 05. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       24 240,00 € 

 fa č. 20210007 dodávateľa BASID, s. r. o. - Stavebný  dozor               

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)                      

Úhrada: 26. 05. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         1 920,98 € 

 fa č. 1210009 dodávateľa MGM, s. r. o. - Jednotka magnetickej rezonancie             

Centrum diagnostiky (stavebná časť)                             

Úhrada: 26. 05. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     219 751,09 € 

 fa č. 202106 dodávateľa ARCHICO, s. r. o. - Autorský  dozor             

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)                           

Úhrada: 29. 04. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         1 422,52 € 

 fa č. 1020210162 dodávateľa GUTTA, s. r. o. - Mamograf s priamou                                

digitalizáciou. Úhrada: 30. 06. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)               116 200,00 € 

 fa č. 20210010 dodávateľa BASID, s. r. o. - Stavebný  dozor               

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)                     

Úhrada: 25. 06. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         1 623,88 € 

 fa č. 1210011 dodávateľa MGM, s. r. o. - Jednotka magnetickej rezonancie             

Centrum diagnostiky (stavebná časť)                            

Úhrada: 25. 06. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     185 715,36 € 

 fa č. 202109 dodávateľa ARCHICO, s. r. o. - Autorský  dozor              

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)                    

Úhrada: 06. 07. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         1 204,48 € 

 fa č. 1121003004 dodávateľa IMAO elektric s. r. o. -                                                

Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica               

Úhrada: 30. 07. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     371 914,22 € 

 fa č. 20210020 dodávateľa BASID, s. r. o. - Stavebný  dozor               

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)           

Úhrada: 30. 07. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         2 540,35 € 

 fa č. 1210012 dodávateľa MGM, s. r. o. - Jednotka magnetickej rezonancie             

Centrum diagnostiky (stavebná časť)                             

Úhrada: 30. 07. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     290 587,75 € 

 fa č. 72021 dodávateľa IVOMOS s. r. o. - Stavebný dozor               

Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica                               

Úhrada: 30. 07. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         3 500,00 € 

 fa č. 210105 dodávateľa JFK Servis s. r. o. – Kompresor                                               

Úhrada: 04. 08. 2021 (finančné prostriedky NsP-46)         6 164,40 € 

 fa č. 1210013 dodávateľa MGM, s. r. o. - Stavebné úpravy na 3.NP budovy                         

LDCH Úhrada: 27. 08. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)      30 513,18 € 

 fa č. 1210014 dodávateľa MGM, s. r. o. - Jednotka magnetickej rezonancie             

Centrum diagnostiky (stavebná časť)                                 

Úhrada: 30. 08. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     243 544,56 € 

 fa č. 210050 dodávateľa Air - Klim s. r. o. - Dodávka a montáž nástennej                    

klimatizácie. Úhrada: 17. 09. 2021 (finančné prostriedky NsP-46)      2 115,35 € 

 fa č. 90092640 dodávateľa ICZ Slovakia, s. r. o. - Jednotka magnetickej rezonancie           

Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie (výpočtová technika)             
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Rozšírenie archívu AMIS*PACS Server G2.                                    

Úhrada: 23. 09. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       20 448,00 € 

 fa č. 1121003648 dodávateľa IMAO elektric s. r. o. - Rekonštrukcia                            

elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica.                                              

Úhrada: 23. 09. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     195 796,85 € 

 fa č. 1121003648 dodávateľa MIVAX s. r. o. - Defibrilátor pre OFDg                      

Úhrada: 28. 09. 2021 (finančné prostriedky DAR – Nadácia PONTIS)      5 568,00 € 

 fa č. 202100021 dodávateľa AU-STAV, s. r. o. - Oceľový prístrešok                                            

a  prestavba časti stavby prevádzkovej budovy s. č. 1909 na stanicu                                       

záchrannej zdravotnej služby.                                                                                                

Úhrada, čiastočná: 21. 10. 2021 (finančné prostriedky NsP-46)     15 000,00 € 

 fa č. 1982100499 dodávateľa KIA Bratislava s. r. o. - Motorové vozidlo                                

Úhrada: 05. 10. 2021 (finančné prostriedky EU,ŠR a TSK-41)     19 788,00 € 

 fa č. 21200642 dodávateľa ECOLAB s. r. o. - Automatické zariadenie                                 

na aerosolovú dezinfekciu.                               

Úhrada: 05. 10. 2021 (finančné prostriedky EU,ŠR a TSK-41)       4 354,67 € 

 fa č. 1121003965 dodávateľa IMAO elektric s. r. o. - Rekonštrukcia                              

elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica.                                

Úhrada: 06. 10. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     229 102,22 € 

 fa č. 1210017 dodávateľa MGM, s. r. o. - Jednotka magnetickej rezonancie            

Centrum diagnostiky (stavebná časť)                                          

Úhrada: 07. 10. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     165 352,57 € 

 fa č. 0092021 dodávateľa IVOMOS s. r. o. - Stavebný dozor               

Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica.                                

Úhrada: 30. 07. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         3 500,00 € 

 fa č. 32210069 dodávateľa Lapauw CEE s. r. o. - Korytový žehliaci lis                              

(parný)                                                                                                                                       

Úhrada: 15. 10. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     128 388,00 € 

 fa č. 202100025 dodávateľa AU-STAV, s. r. o. - Rekonštrukcia priestorov                         

Záchrannej zdravotnej služby                                        

Úhrada: 25. 10. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       10 706,96 € 

 fa č. 1210021 dodávateľa MGM, s. r. o. - Skiagrafický RTG prístroj                                                                  

so stropným závesom Závesná konštrukcia                  

Úhrada: 25. 10. 2021 (finančné prostriedky TSK -41)         1 696,86 € 

 fa č. 210105955 dodávateľa InterMedical Plus, s. r. o. - Injektor na aplikáciu         

kontrastných látok pre CT                               

Úhrada: 25. 10. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       32 316,00 € 

 fa č. 2215107177 dodávateľa NRSYS, s. r. o. - Skiagrafický RTG prístroj                                 

so stropným závesom. Úhrada: 25.10.2021 /finančné prostriedky TSK-41/  179 988,00 € 

 fa č. 260210066 dodávateľa CMI s. r. o. - Automatický keratorefraktometer                                     

Úhrada: 25. 10. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       11 868,00 € 

 fa č. 20210145 dodávateľa Imonice Invest, s. r. o. - Kontajner pre MOM                              

Úhrada: 27. 10. 2021 (finančné prostriedky EU,ŠR a TSK-41)       9 356,40 € 

 fa č. 1121004561 dodávateľa IMAO elektric s. r. o. - Rekonštrukcia                              

elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica                                     

Úhrada: 05. 11. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     234 452,24 € 
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 fa č. 1210022 dodávateľa MGM, s. r. o. - Jednotka magnetickej rezonancie             

Centrum diagnostiky (stavebná časť)                                     

Úhrada: 05. 11. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)      90 579,76 € 

 fa č. 20210026 dodávateľa BASID, s.r.o. - Stavebný  dozor -                                    

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)                           

Úhrada: 05. 11. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         2 128,49 € 

 fa č. 1210036 dodávateľa MGM, s. r. o. - Jednotka magnetickej rezonancie                        

Centrum diagnostiky (prvotné vybavenie) - Recepčný pult                                               

Úhrada: 05. 11. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       13 379,11 € 

 fa č. 202112 dodávateľa ARCHICO, s. r. o. - Autorský  dozor -                              

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)                             

Úhrada: 10. 11. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         3 400,06 € 

 fa č. 102021 dodávateľa IVOMOS s. r. o. - Stavebný dozor                            

- Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica                                

Úhrada: 19. 11. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         5 000,00 € 

 fa č. 202100021 dodávateľa AU-STAV, s. r. o. -                                                                         

Oceľový prístrešok a  prestavba časti stavby prevádzkovej budovy s. č. 1909                                          

na stanicu záchrannej zdravotnej služby                                                                                             

Úhrada, čiastočná: 15. 11. 2021 (finančné prostriedky NsP-46)     15 576,13 € 

 fa č. 1210031 dodávateľa MGM, s. r. o. -                                                                          

Dodávka a montáž oceľových mreží na dvere a okná archívu v budove LDCH   

                                                                                                                                   

Úhrada: 25. 11. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       11 922,65 € 

 fa č. 2021139 dodávateľa SZP SK, s. r. o. - Žehliaci lis tvarovej                                                        

bielizne univerzálny                                                                                                                          

Úhrada: 25. 11. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         9 480,00 € 

 fa č. 41159006550397 dodávateľa SIEMENS, s. r. o. - CT prístroj                                                 

Úhrada: 25. 11. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)     944 412,80 € 

 fa č. 1121005077 dodávateľa IMAO elektric s. r. o. - Rekonštrukcia                                     

elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica                

Úhrada: 01. 12. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)             1 378 704,64 € 

 fa č. 0122021 dodávateľa IVOMOS s. r. o. - Stavebný dozor – Rekonštrukcia  

elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica                                    

Úhrada: 01. 12. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       11 000,00 € 

 fa č. 1121005401 dodávateľa IMAO elektric s. r. o. - Rekonštrukcia                              

elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica                                     

Úhrada: 15. 12. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)             1 144 304,86 € 

 fa č. 0152021 dodávateľa IVOMOS s. r. o. - Stavebný dozor – Rekonštrukcia  

elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica                                     

Úhrada: 15. 12. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       10 250,00 € 

 fa č. 2021106774 dodávateľa STRABAG s. r. o. - Rekonštrukcia                                             

spevnených plôch                                                                                                                        

Úhrada: 30. 12. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       86 042,00 € 

 fa č. 20210039 dodávateľa BASID s. r. o. - Stavebný dozor – Rekonštrukcia   

spevnených plôch. Úhrada: 30. 12. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         792,00 € 

 fa č. 202100045 dodávateľa AU-STAV s. r. o. - Rekonštrukcia vstupu do LDC                         

Úhrada: 30. 12. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       34 703,54 € 
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 fa č. 212112006 dodávateľa Ing. Ivan Matejka - Rekonštrukcia vstupu do LDCH                      

(stavebný dozor). Úhrada: 30. 12. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)         498,00 € 

 fa č. 210228 dodávateľa PIO KERAMOPROJEKT a. s. - PD – Zaintegrovanie                  

internej JIS do infraštruktúry nemocnice                                        

Úhrada: 30. 12. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       30 240,00 € 

 fa č. 210229 dodávateľa PIO KERAMOPROJEKT a. s. - PD -                                

Zaintegrovanie internej OAaIM do infraštruktúry nemocnice                                           

Úhrada: 30. 12. 2021 (finančné prostriedky TSK-41)       31 050,00 € 

 

 

K 31.12.2021 je na darovacom účte evidovaná čiastka 22 083,13 €, ktorú je možné použiť na účel 

v súlade s darovacími zmluvami. 

 Darované prostriedky použité na prevádzkovú činnosť, opravy a údržbu: 14 371,67 €. 

Kapitálové výdavky TSK  

 Trenčiansky samosprávny kraj rozpisom rozpočtu na rok 2021 a Rozpočtovým opatrením 

schválil pre NsP Považská Bystrica finančné prostriedky - kapitálové výdavky v celkovej výške  

7 551 356,00  € 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 automatický externý defibrilátor pre laikov, 

ktorý na základe zrozumiteľných hlasových povel 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. 144 zo dňa 12. 03. 2021 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému. Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  

Martin Krajčovič - M&J Trade Trenčín  so zmluvnou cenou 24 240,- € a lehotou dodania predmetu 

zmluvy do 30. 04. 2021. Dodávateľ v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy Z20216646_Z  zo dňa 

12. 04. 2021 dodal objednávateľovi tovar - 10ks automatické externé defibrilátory AED Saver ONE 

A1 vrátane náhradných elektród dňa 28. 04. 2021. 

2) Automatický keratorefraktometer 

Výška zdrojov: 11 880,- € 

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

obstarávaní a súhlasu TSK č. 575 zo dňa 16. 08. 2021 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému. Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  

CMI spol. s. r. o. Bratislava  so zmluvnou cenou 11 868,- € a lehotou dodania predmetu zmluvy            

do 08. 10. 2021.  

 Dňa 07. 09. 2021 bol prístroj automatický keratorefraktometer typ ARKM-200 v súlade 

s podmienkami Kúpnej zmluvy Z202117873_Z  zo dňa 02. 09. 2021 dodaný a odovzdaný                       

do užívania.   

3) Autorský dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť) 

Výška zdrojov: 8 745,- € 
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 Účelom investície je zabezpečenie autorského dozoru pre stavbu „Jednotka magnetickej 

rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)“ počas celej doby realizácie zákazky na stavbe.  

 Dňa 21. 05. 2020 podpísaná Zmluva na výkon autorského dozoru s poskytovateľom 

ARCHICO s. r. o. a odmenou za výkon autorského dozoru 11 660,- €. K 31. 12. 2021 bola 

z celkovej odmeny za výkon autorského dozoru fakturovaná čiastka 11 660,- €, z toho v roku 2021  

8 745,- €. 

4) Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica  

Výška zdrojov: 961,- € 

Zákazka nerealizovaná.  

5) CT prístroj 

Výška zdrojov: 944 413,- € 

 Súčasťou investičnej akcie „Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky“ je              

aj pracovisko počítačovej tomografie (CT). Nákupu CT prístroja 3. kategórie so zárukou 5 rokov 

typ Somatom Definition AS+ od spoločnosti SIEMENS Healthcare s. r. o. Bratislava bolo 

realizované Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci centrálneho nákupu.  

 Dňa 07. 10. 2021 bol CT prístroj Somatom Definition Edge v celkovej hodnote 944 412,80 

€ a v súlade s podmienkami čiastkovej kúpnej zmluvy zo dňa 15. 01. 2021 dod. č. 15. 01. 2021 

dodaný a odovzdaný do užívania.  

6) Dodávka a montáž oceľových mreží na dvere a okná archívu v budove LDCH 

Výška zdrojov: 11 923,- € 

 Do nevyužívaných priestorov objektu LDCH v NsP Považská Bystrica sa presťahovali 

klienti z CSS - LÚČ, Pruské. Súčasťou sťahovania je aj premiestnenie archívnej agendy a spisov 

sociálneho zariadenia. Z dôvodu bezpečnosti a ochrany osobných údajov v spisoch je potrebné 

v pridelených miestnostiach pre archív zabezpečiť v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona                    

o archívoch a registratúrach na  dvere a okná oceľové mreže, nakoľko je povinnosťou podľa § 18 

predmetnej Vyhlášky, ochrániť archívne dokumenty pred odcudzením z archívu  zabezpečením 

kovovými mrežami na oknách a dverách budovy archívu.   

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

obstarávaní a súhlasu TSK č.585 zo dňa 16. 08. 2021 podľa čl. 7 ods.7 písm. d) platnej smernice na 

VO - cenovým prieskumom, kde sa na základe vyhodnotenia predložených ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk stala ponuka s najnižšou cenou t. j. ponuka uchádzača MGM s. r. o. 

Považská Bystrica. Zmluva o dielo podpísaná dňa 22. 09. 2021. 

 Dňa 22. 10. 2021 bolo dielo dodávateľom odovzdané v súlade s podmienkami zmluvy 

v celkovej hodnote 11 922,65 €.   

7) Injektor na aplikáciu kontrastných látok pre CT 

Výška zdrojov: 32 322,- € 

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

obstarávaní a súhlasu TSK č. 574 zo dňa 16. 08. 2021 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému. Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  
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InterMedical Plus s. r. o. Nitra  so zmluvnou cenou 32 316,- € a lehotou dodania predmetu zmluvy 

do 30. 09. 2021.  

 Dňa 07. 09. 2021 bol prístroj injektor na aplikáciu kontrastných látok pre CT typ NEMOTO 

DSA7 v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy Z202117877_Z  zo dňa 02. 09. 2021 dodaný 

a odovzdaný do užívania.   

8) Integrácia komponentov do existujúceho IT systému 

Výška zdrojov: 166 200,- € 

 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 02. 09. 2019. 

Počas nasadzovania technológií, ktoré boli predmetom dodávky bola zo strany NsP Považská 

Bystrica 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 potrebne zadávať požiadavky 2x (raz do obslužného SW zariadenia, druhý 

krát do LIS, resp. NIS). Požiadavky zadané do LIS a NIS budú adresovane priamo na zariadenie 

(vďaka dodanému SW). S tým súvisia aj všetky ďalšie operácie, akými sú prijem, vydaj, inventúra, 

ale aj informácie o stave skladu, exspiráciách a pod. Informácie, ktoré v minulosti bolo potrebne 

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. 

 Na základe udeleného súhlasu č. 750 zo dňa 04. 12. 2020 verejné obstarávanie zabezpečila 

NsP Považská Bystrica 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. 01. 2021. Predmet zmluvy bol dodaný dňa       

29. 01. 2021 a odovzdaný do prevádzky. 

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

Výška zdrojov: 1 634 815,- € 

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

prevádzky medicínskeho charakteru (MR, CT, RTG a USG). Zmluva o dielo s dodávateľom bola 

podpísaná dňa 30. 07. 2021 so zmluvnou cenou 1 798 460,75,- € s DPH a lehotou realizácie                    

12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Stavenisko bolo odovzdané dňa 30. 07.2020 a práce 

zahájené 31. 07. 2020. Dielo bolo ukončené a odovzdané objednávateľovi dňa 30. 09. 2021. Dňa 

16. 11. 2021 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Mestom Považská Bystrica s právoplatnosťou           

od 23. 11. 2021. Dňa 13. 12. 2021 vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutie 

o schválení priestorov do prevádzky a prevádzkového poriadku posudzovaných priestorov. 

 K 31. 12. 2021 boli vyfakturované práce v celkovej hodnote  2 054 393,07 €, z toho v roku 

2021 - 1 614 813,43  €. 
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10) Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie 

Výška zdrojov: 34 850,- € 

 Účelom investičnej akcie je zaobstarať prvotné vybavenie pre stavbu Jednotka magnetickej 

rezonancie - Centrum diagnostiky v rozsahu podľa projektantom navrhovaného riešenia - Projekt 

interiéru vypracovaného spoločnosťou ARCHICO s. r. o. 11/2020. 

Recepčný pult 

 Jedná sa o dodávku a montáž na mieru vyrobeného recepčného pultu s logom                            

a podsvietením vo vestibule objektu Centra diagnostiky podľa projektovej dokumentácii. 

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

a súhlasu TSK č. 638 zo dňa 16. 09. 2021 podľa čl. 7 ods.7 písm. d) platnej smernice na VO - 

cenovým prieskumom, kde sa na základe vyhodnotenia predložených ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stala ponuka s najnižšou cenou t.j. ponuka uchádzača MGM s. r. o. Považská 

Bystrica.  

 Dňa 30. 11. 2021 bolo dielo dodávateľom odovzdané v súlade s podmienkami objednávky         

č. 4/2021 INV zo dňa 19. 10. 2021 v celkovej hodnote 13 379,11 €. 

11) Korytový žehliaci lis (parný) 

Výška zdrojov: 128 388,- € 

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

obstarávaní a súhlasu TSK č. 382 zo dňa 31. 05. 2021 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému. Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  

Lapauw CEE s. r. o. Praha so zmluvnou cenou 106 990,- € bez DPH a lehotou dodania predmetu 

zmluvy do 24. 09. 2021.  

 Dňa 17. 09. 2021 bolo zariadenie - korytový žehliaci lis typ MONO M1227/ICS vrátane 

skladača a vkladača v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy Z202112030_Z  zo dňa 11. 06. 2021 

dodaný a odovzdaný do užívania v celkovej hodnote 128 388,- € s DPH. 

 

12) Magnetická rezonancia 

Výška zdrojov: 15 000,- € 

 K plnohodnotnému spusteniu prevádzky Centra diagnostiky je potrebné zaobstarať                  

aj diagnostické zariadenie magnetickej rezonancie. NsP Považská Bystrica dňa 30. 08. 2021 

požiadala TSK o súhlas na verejné obstarávanie. Súhlas na VO vydaný dňa 13. 09. 2021 pod č. 628. 

Verejné obstarávanie zabezpečuje TSK prostredníctvom externého obstarávateľa. K 31. 12. 2021 

verejné obstarávanie neukončené. 

13) Mamograf s priamou digitalizáciou 

Výška zdrojov: 116 200,- € 

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

obstarávaní a súhlasu TSK č. 624 zo dňa 27. 10. 2020 - verejná súťaž - zverejnená vo vestníku EÚ 

2020/S 229-563792 dňa 24. 11. 2020. Na základe výsledku verejnej súťaže bola automatizovaným 

spôsobom v elektronickej aukcii vyhodnotená ako úspešná ponuka uchádzača GUTTA Slovakia              

s. r. o. Bratislava  so zmluvnou cenou 116 200,- € .  
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 Dňa 31. 05. 2021 bolo zariadenie - digitálny mamografický prístroj HOLOGIC Inc v súlade 

s podmienkami Kúpnej zmluvy zo dňa 16. 03. 2021 dodaný a odovzdaný do užívania v celkovej 

hodnote 116 200,- € s DPH. 

14) Nasal High Flow generátor s integrovaným zvlhčovačom  ohrevom vdychovanej zmesi - 

4ks 

Výška zdrojov: 33 869,- € 

 Jedná sa o systém rýchlo nastaviteľný a jednoducho použiteľný, ktorý umožňuje podávať 

ohriaty a ideálne zvlhčený plyn cez dvojitú nazálnu kanylu a zaisťuje, že dýchacie plyny dodávané 

pacientovi majú teplotu tela, skoro 100 percentnú relatívnu vlhkosť a sú zaručene bez baktérií. 

V porovnaní s klasickou oxygénoterapiou, ktorá je najčastejšie používaná na korekciu hypoxémie, 

teda zníženiu koncentrácie kyslíka v krvi, je možné konštatovať, že tento prístroj prináša nový 

prístup k riešeniu hlavne hypoxického respiračného zlyhávania, ktoré sa v súčasnej dobe veľmi 

často vyskytujú pri ochoreniach s súvisiacich s COVID-19. Uvedené prístroje zabezpečujú 

zlepšenie prekysličenia organizmu a tým zlepšujú vyhliadky na vyliečenie pacienta s COVID-19. 

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

a súhlasu TSK č. 159 zo dňa 09. 03. 2021 prostredníctvom elektronického kontraktačného systému. 

Automatizovaným spôsobom bol dňa 15.3.2021 vyhodnotený ako úspešný dodávateľ EMD s. r. o. 

Bratislava  so zmluvnou cenou 22 200,- € a lehotou dodania predmetu zmluvy do 31. 03. 2021. Dňa 

19. 03. 2021 v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy Z20214501_Z  zo dňa 15. 03. 2021 boli 4 ks 

prístrojov TNI SoftFlow 50 s príslušenstvom dodané a odovzdané do užívania. 

15) PD - Zaintegrovanie internej JIS do infraštruktúry nemocnice 

Výška zdrojov: 31 050,- € 

 Pred začatím rekonštrukčných prác na oddelení jednotky intenzívnej starostlivosti je 

potrebné prepojenie a skoordinovanie koncepcie predmetu projektu rekonštrukcie internej JIS 

so systémovo-technickým zázemím nemocnice a  integrovať jednotlivé zložky do existujúcej 

infraštruktúry nemocnice. Požadované riešenia sú zamerané na konceptuálnu ideu tohto 

integračného riešenia a následná súbežná realizácia s vyššie uvedenou akciou s cieľom dosiahnuť 

bezproblémový chod oddelenia po jeho uvedení do prevádzky. 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 

a čl. 7 ods.7 písm. d) platnej smernice o postupe pri verejnom obstarávaní . vykonaním cenového 

prieskumu v súlade s uplatnením princípov efektívnosti, hospodárnosti, transparentnosti 

a nediskriminácie. Súhlas TSK č. 409 zo dňa 14. 06. 2021. Verejné obstarávanie zabezpečoval TSK 

- odd. právne, správy majetku a VO. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom PIO Keramprojekt            

a. s. Trenčín podpísaná dňa 08. 07. 2021 so zmluvnou cenou 31 050,- € a lehotou dodania                 

do 12 týždňov od dňa účinnosti zmluvy. PD odovzdaná dňa 17. 12. 2021 v požadovanom rozsahu. 

16) PD - Zaintegrovanie internej  OAaIM do infraštruktúry nemocnice 

Výška zdrojov: 30 260,- € 

 Pred začatím rekonštrukčných prác na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny je potrebné 

prepojenie a skoordinovanie koncepcie predmetu projektu rekonštrukcie OAaIM so systémovo-

technickým zázemím nemocnice a integrovať jednotlivé zložky do existujúcej infraštruktúry 

nemocnice. Požadované riešenia sú zamerané na konceptuálnu ideu tohto integračného riešenia 
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a následná súbežná realizácia s vyššie uvedenou akciou s cieľom dosiahnuť bezproblémový chod 

oddelenia po jeho uvedení do prevádzky. 

 Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 

a čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej smernice o postupe pri verejnom obstarávaní - vykonaním cenového 

prieskumu v súlade s uplatnením princípov efektívnosti, hospodárnosti, transparentnosti 

a nediskriminácie. Súhlas TSK č. 410 zo dňa 14. 06. 2021. Verejné obstarávanie zabezpečoval TSK 

- odd. právne, správy majetku a VO. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom PIO Keramprojekt            

a. s. Trenčín podpísaná dňa 08. 07. 2021 so zmluvnou cenou 30 240,- € a lehotou dodania                       

do 12 týždňov od dňa účinnosti zmluvy. PD odovzdaná dňa 17. 12. 2021 v požadovanom rozsahu 

17) PD - Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice 

Výška zdrojov: 41 510,- € 

 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. 

 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. 01. 2021. PD odovzdaná dňa           

31. 01. 2021 v požadovanom rozsahu. 

18) Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID -19 v NsP Považská Bystrica - 

spolufinancovanie projektov 

Výška zdrojov: 23 055,- € 

 Náklady na spolufinancovanie aktivít projektu v rámci výzvy IROP-PO2-SC2914-2020-61. 

V rámci projektu sú realizované nasledovné hlavné aktivity: 

 Aktivita č. 1:  Obstaranie materiálno-technického vybavenia a zdravotníckej techniky            

pre potreby špecializovaného COVID oddelenia - k 31. 12. 2021 neukončené verejné 

obstarávanie; 
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 Aktivita č. 2: Zriadenie mobilného odberového miesta - v rámci uvedenej aktivity boli v roku 

2021 zakúpené 1ks Motorové vozidlo v celkovej hodnote 19 788,- €  a Kontajner pre MOM 

v celkovej hodnote 9 356,40 € ; 

 Aktivita č.3: Zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre ochranu pracovníkov 

nemocnice v rámci uvedenej aktivity boli v roku 2021 zakúpené: 

 Automatické zariadenie na aerosólovú dezinfekciu v celkovej hodnote 4 354,67 €, 

 dezinfekčné a čistiace prostriedky v celkovej hodnote 691,20 €, 

 chirurgická maska v celkovej hodnote 538,76 €, 

 rukavice chirurgické vyšetrovacie, nesterilné, nitrilové v celkovej hodnote 8 134,80 €, 

 respirátor FFP3 bez výdychového ventilu v celkovej hodnote 102,- €, 

 jednorazový pracovný overal v celkovej hodnote 636,- €, 

 germicídne žiariče v celkovej hodnote 10 680,- €. 

 Uvedené aktivity sú zamerané na zabezpečenie prevencie, včasnej diagnostiky a  adekvátnej 

liečby pacienta s ochorením Covid-19. Významnou mierou prispejú k ochrane zdravia ako                        

aj eliminácií dopadov pandémie z hľadiska prevencie a včasného odhalenia COVID pozitívnych 

pacientov testovaním, čím sa zamedzí šíreniu ochorenia.  

 Celkové oprávnené výdavky na aktivity projektu sú 496 741,60 €. Predpokladaná dĺžka 

realizácie projektu bola predĺžená do 06/2022. 

19) Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica  

Výška zdrojov: 3 765 976,- € 

 Účelom investičnej akcie je rekonštrukciu časti rozvodov NN na základe požiadaviek                

na navýšenie výkonu v jednotlivých pavilónoch definovanej technologickými projektmi 

rekonštrukcií jednotlivých oddelení. Tak isto vznikli požiadavky na riešenie náhradného zdroja pre 

Centrum diagnostiky. 

 Stavebné povolenie vydané Mestom Považská Bystrica pod č. Odd. SP/1531/2021/6833          

zo dňa 19. 03. 2021 a právoplatné dňa 23. 03. 2021. Verejné obstarávanie zabezpečoval TSK           

na základe udeleného súhlasu č. 503 zo dňa 07. 09. 2021. Úspešný uchádzačom sa stala firma 

IMAO Elektric s. r. o. Považská Bystrica so zmluvnou cenou 3 649 007,23€ a lehotou plnenia            

do 153 dní odo dňa odovzdania staveniska. Zmluva o dielo podpísaná dňa 21. 04. 2021, stavenisko 

odovzdané 23. 04. 2021. Počas realizácie diela došlo k zvýšeniu ceny diela o 623 557,02 € bez DPH 

a predĺženiu lehoty realizácie z dôvodu zavádzania hygienických a protiepidemiologických opatrení 

súvisiacich s pandémiou COVID-19. K 31. 12. 2021 vyfakturovaná čiastka 3 554 275,03€, 

20) Rekonštrukcia priestorov Záchrannej zdravotnej služby 

Výška zdrojov: 10 707,- € 

 Účelom investičnej akcie je potreba vykonať všetky nevyhnutné práce, dodávky a inštalácie 

v priestoroch Záchrannej zdravotnej služby, ktoré v súčasnej dobe nespĺňajú podmienky požiarnej 

ochrany vyplývajúce z Projektu protipožiarnej bezpečnosti (protipožiarne úseky), požiadavky 

bezpečnosti ochrany života a zdravia ľudí na pracovisku a bez ich uskutočnenia nie je možné 

skolaudovať predmetné priestory a získať povolenie na ich užívanie. 

 Na základe udeleného súhlasu č. 584 zo dňa 16. 08. 2021 verejné obstarávanie zabezpečoval 

NsP Považská Bystrica postupom podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej smernice o verejnom 

obstarávaní.  Na základe výsledku  verejného obstarávania  bola dňa 20. 09. 2021 podpísaná 

Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom AU-STAV s. r. o. Považská Bystrica so zmluvnou cenou 

10 706,96 € s DPH a lehotou plnenia do 3 týždňov od účinnosti zmluvy. Dodávateľ dielo odovzdal 
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objednávateľovi dňa 30. 09.2021 bez závad a nedorobkov v súlade a v rozsahu podľa zmluvy 

o dielo a požiadaviek objednávateľa. 

21) Rekonštrukcia pôrodnej sály 

Výška zdrojov: 20 000,- € 

 Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôrodnej sály v NsP Považská Bystrica v budove 

„A“ na 5.NP. Pavilón  v ktorom sa nachádza pôrodnícke oddelenie nadväzuje spojovacím krčkom 

na lôžkové oddelenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Rekonštruované oddelenie                        

sa nachádza na 5. NP (posledné podlažie) v bloku „A“ v časti centrálnych operačných traktov. 

 Požiadavkou objednávateľa je vytvorenie samostatných dvoch rodiacich boxov pre rodičky, 

samostatné miestnosti pre prvú fázu pôrodnú, vybudovanie sociálneho zariadenia pre rodičky, 

vybudovanie resuscitačnej miestnosti pre novorodenca.  

 Zmenou dispozície sa zvýši kvalita pri poskytovaní predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti 

a docieli sa splnenie požiadavky na súkromie rodičky. Pri riešení rekonštrukcie boli zohľadnené 

hygienické požiadavky na prevádzku na pôrodníckom oddelení. Odhadovaná doba výstavby                  

sa predpokladá 8 mesiacov. Predpokladaná hodnota zákazky je 1 684 220,70 € s DPH  a bude 

hradená z KV TSK. 

 NsP Považská Bystrica dňa 30. 08. 2021 požiadala TSK o súhlas na verejné obstarávanie. 

Súhlas na VO vydaný dňa 13. 09. 2021 pod č. 628. Verejné obstarávanie zabezpečuje TSK 

prostredníctvom externého obstarávateľa. K 31. 12. 2021 verejné obstarávanie neukončené. 

22) Rekonštrukcia spevnených plôch 

Výška zdrojov: 86 333,- € 

 Počas rekonštrukcie komunikácie k Centru diagnostiky sa odkryli defekty spevnených plôch 

v jej bezprostrednej blízkosti využívané na zásobovanie, parkovanie, ktoré sa prejavili ako trhliny 

pod povrchom v podloží, trvalo poškodená, zvetraná železobetónová doska energokanála, praskliny 

spôsobené prepúšťaním vody do podložia, výškovo neupravené poklopy a vpuste. Z dôvodu 

potreby ich ďalšieho využívania je potrebné zrealizovať rekonštrukciu pozostávajúcu z úpravy 

podložia, vybudovania nových obrubníkov, položenie zámkovej dlažby, úpravy kanalizačných 

poklopov  a vpustí,  pokládky novej asfaltovej vrstvy, odvodnenie spevnených plôch. Uvedené 

práce prispejú k zlepšeniu  miestnej infraštruktúry  ako aj k bezpečnému napojeniu spevnených 

plôch na jestvujúcu areálovú komunikáciu, čím prispejú ku skvalitneniu mobility pacientov, 

zamestnancov, ako aj dodávateľov nemocnice. 

 Na základe udeleného súhlasu č. 748 zo dňa 08. 11. 2021 verejné obstarávanie zabezpečoval 

TSK - odd. právne, správy majetku a VO postupom podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej smernice 

o verejnom obstarávaní.  Na základe výsledku  verejného obstarávania  bola dňa 24. 11. 2021 

podpísaná Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom STRABAG s. r. o. Bratislava so zmluvnou 

cenou 86 042,- € s DPH a lehotou plnenia do 20. 12. 2021. Dodávateľ dielo odovzdal 

objednávateľovi dňa 20. 12. 2021 bez závad a nedorobkov v súlade a v rozsahu podľa zmluvy 

o dielo a požiadaviek objednávateľa. 

23) Rekonštrukcia vstupu do LDCH 

Výška zdrojov: 35 236,- € 

 Vstup do objektu LDCH je pôvodný, nepretržite využívaný od 80 rokov minulého storočia. 

Každodenným používaním a opotrebovanosťou jednotlivých mechanických ako aj pevných častí 
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vstupného preskleného portálu  s  dverami dochádza k problémom s ich funkčnosťou                                

či deformáciou. V auguste tohto roku sa na jedno poschodie uvedeného objektu presťahovalo                 

aj CSS Lúč, čím došlo ešte k permanentnejšiemu využívaniu celého vstupného priestoru. Keďže            

sa jedná  z polovice o ťažko postihnutých klientov je dôležité aj pre ich bezpečnosť a každodenný 

pohyb zabezpečiť čo najjednoduchší  vstup a výstup z objektu, nehovoriac o skvalitnení 

každodennej prevádzky a pri poskytovaní úkonov zamestnancami nemocnice (transport pacientov 

na lôžku, invalidnom vozíku, dovoz stravy na prepravných zariadeniach, zabezpečenie 

zásobovania) a to pri udržaní teplotného komfortu vestibulu hlavne v zimných mesiacoch (dvere 

nebudú počas dňa permanentne otvorené). Cieľom rekonštrukcie je vybúrať pôvodné výplne 

otvorov s previazanou miestnosťou informátora, čím sa celý vstupný priestor zväčší a umožní 

inštalovať dvojkrídlové dvere so senzorom na pohyb, zrekonštruovať osvetlenie vstupu, čistiace 

zóny, vyspraviť vstupné steny, vymaľovať, vytvoriť plne bezbariérový prístup do objektu                

a v neposlednej rade osadiť nové informačné tabule pre informovanie prichádzajúcich o umiestnení 

Centra sociálnych služieb. Danou realizáciou prispejeme ku skvalitneniu služieb v Nemocnici                   

s poliklinikou v Považskej Bystrici. 

 Na základe udeleného súhlasu č. 749 zo dňa 08. 11. 2021 verejné obstarávanie zabezpečoval 

TSK - odd. právne, správy majetku a VO postupom podľa čl.7 ods.7 písm. d) platnej smernice 

o verejnom obstarávaní.  Na základe výsledku  verejného obstarávania  bola dňa 19. 11. 2021 

podpísaná Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom AU-STAV, s. r. o. Považská Bystrica                       

so zmluvnou cenou 34 703,64 € s DPH a lehotou plnenia do 20. 12. 2021. Dodávateľ dielo 

odovzdal objednávateľovi dňa 20. 12. 2021 bez závad a nedorobkov v súlade a v rozsahu podľa 

zmluvy o dielo a požiadaviek objednávateľa. 

 V rámci realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia vstupu do LDCH“ bolo potrebné 

zabezpečiť činnosť stavebného dozoru. 

 Na základe udeleného súhlasu verejné obstarávanie zabezpečoval NsP Považská Bystrica 

ako zákazku malého rozsahu postupom podľa čl. 7 ods. 1 platnej smernice o verejnom obstarávaní. 

Na základe výsledku  cenového prieskumu  bola dňa 16. 11. 2021 podpísaná objednávka na výkon 

stavebného dozoru a zaslaná úspešnému uchádzačovi Ing. Ivan Matejka Trenčín so zmluvnou cenou 

498,- € s DPH a lehotou plnenia počas realizácie investičnej akcie. K 31. 12. 2021 bola 

dodávateľom vyfakturovaná čiastka 498,- €. 

24) Skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom 

Výška zdrojov: 205 070,- € 

 Súčasťou investičnej akcie „Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky“ je                     

aj RTG pracovisko. Obstaranie zákazky realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a súhlasu TSK č. 373 zo dňa 21. 05. 2021 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému. Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  

NRSYS, s. r. o. Nitra  so zmluvnou cenou 179 988,- € a lehotou dodania predmetu zmluvy               

do 17. 09. 2021.  

 Dňa 30. 09. 2021 bolo zariadenie - skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom v súlade 

s podmienkami Kúpnej zmluvy Z202111963_Z  zo dňa 10. 06. 2021 a dod. č. 1 dodaný 

a odovzdaný do užívania v celkovej hodnote 179 988,- € s DPH. 

 V rámci realizácie investičnej akcie „Skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom“ bolo 

potrebné zabezpečiť závesnú konštrukciu. Jedná sa o pozinkovanú oceľovú konštrukciu vyrobenú 

na mieru pre konkrétny RTG prístroj, ktorú je potrebné nainštalovať v súbehu so samotným RTG 

prístrojom. 
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 Na základe udeleného súhlasu verejné obstarávanie zabezpečoval TSK - odd. právne, správy 

majetku a VO ako zákazku malého rozsahu - cenovým prieskumom. Na základe výsledku cenového 

prieskumu  bola dňa 20. 09. 2021 podpísaná objednávka na dodávku a montáž závesnej konštrukcie 

pre skiagrafický RTG prístroj a zaslaná úspešnému uchádzačovi MGM, s. r. o. Považská Bystrica    

so zmluvnou cenou 1 696,86 € s DPH. Dodávateľ dňa 24. 09. 2021 odovzdal objednávateľovi 

závesnú konštrukciu v rozsahu a požiadaviek objednávateľa. 

25) Stavebné úpravy na 3. NP budovy LDCH 

Výška zdrojov: 30 514,- € 

 Z dôvodu plánovaného umiestnenia Centra sociálnych služieb - LÚČ Pruské do uvedených 

priestorov a potreba vykonať všetky nevyhnutné práce na zriadení dvoch miestností, ktoré budú 

slúžiť neprispôsobivým psychicky narušeným klientom. 

Na základe udeleného súhlasu č. 346 zo dňa 31. 05. 2021 verejné obstarávanie zabezpečoval TSK - 

odd. právne, správy majetku a VO postupom podľa čl. 7 ods. 7 písm. d) platnej smernice 

o verejnom obstarávaní.  Na základe výsledku  verejného obstarávania  bola dňa   25. 06. 2021 

podpísaná Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom MGM, s. r. o. Považská Bystrica so zmluvnou 

cenou 30 513,18 € s DPH a lehotou plnenia do 6 týždňov od prevzatia staveniska. Dodávateľ dielo 

odovzdal objednávateľovi dňa 27. 07. 2021 bez závad a nedorobkov v súlade a v rozsahu podľa 

zmluvy o dielo a požiadaviek objednávateľa. 

26) Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná 

časť) 

Výška zdrojov: 11 879,- € 

 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. 

 Dňa 16. 04. 2020 bola podpísaná zmluva na výkon stavebného dozoru s dodávateľom 

BASID s. r. o. Beluša 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 15 720,- €, z toho v roku 2021 - 11 878,03 €  

27) Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica  

Výška zdrojov: 35 200,- € 

 Účelom investície je výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie zákazky                      

na stavbe Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica. 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 08. 02. 2021 bola zaslaná na TSK žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania. 

Súhlas na VO vydaný dňa 24. 02. 2021 pod č. 71.  Dňa 16. 03. 2021 bola podpísaná Zmluva                       

na výkon stavebného dozoru s poskytovateľom IVOMOS s. r. o. Ovocinárska 1489/37, 010 01 

Žilina a odmenou za výkon stavebného dozoru vo výške 35 000,- €. K 31. 12. 2021 vyfakturovaná 

čiastka za výkon stavebného dozoru vo výške 33 250,- €. 
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28) Stavebný dozor - Rekonštrukcia spevnených plôch 

Výška zdrojov: 800,- € 

 V rámci realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia spevnených plôch“ bolo potrebné 

zabezpečiť činnosť stavebného dozoru. 

 Na základe udeleného súhlasu verejné obstarávanie zabezpečoval NsP Považská Bystrica 

ako zákazku malého rozsahu postupom podľa čl. 7 ods. 1 platnej smernice o verejnom obstarávaní.  

Na základe výsledku cenového prieskumu bola dňa 16. 11. 2021 podpísaná objednávka na výkon 

stavebného dozoru a zaslaná úspešnému uchádzačovi BASID s. r. o. Beluša so zmluvnou cenou 

792,- € s DPH a lehotou plnenia počas realizácie investičnej akcie. K 31. 12. 2021 bola 

dodávateľom vyfakturovaná čiastka 792,- €. 

29) Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica (OP KŽP) 

Výška zdrojov: 84 000,- € 

 Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej PD pre stavebné povolenie v podrobnosti 

realizačného projektu, ktorá bude riešiť rekonštrukciu nemocnice s poliklinikou v NsP Považská 

Bystrica po objektoch zameranú na zníženie energetickej náročnosti v rozsahu: 

 Zmenu prípravy tepla z primárnej parnej technológie na prípravu pomocou stacionárnych 

plynových kotlov, rekonštrukcia hlavných rozvodov. 

 Rekonštrukciu a vyregulovanie vykurovacieho systému, osadenie regulačných ventilov                       

na vykurovacie telesá s termoregulačnými hlavicami (zrušenie existujúceho krytalového 

vykurovania za vykurovacie telesá). 

 Inštaláciu slnečných kolektorov na ohrev teplej úžitkovej vody. 

 Zmenu teplonosného média z pary na teplú vodu - príprava teplej vody vo výmenníkoch. 

 Zateplenie obvodových stien budov. 

 Kompletná rekonštrukcia striech s odstránením všetkých pôvodných vrstiev strešného plášťa  

po stropnú dosku. 

 Výmenu okien a dverí. 

 K 31. 12. 2021 je zákazka v štádiu prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty 

zákazky. 

30) Žehliaci lis tvarovej bielizne univerzálny 

Výška zdrojov: 10 704,- € 

 Prevádzka práčovne v NsP Považská Bystrica prechádza postupnou obnovou zastaraného 

strojového vybavenia pre zabezpečenie bezproblémového chodu s potenciálom zabezpečovaním 

prania pre tretie strany a v neposlednom rade aj zníženie spotreby energií.  

 V roku 2018 boli zakúpené nové pračky a sušičky prádla. V roku 2021 je plánovaná výmena 

korytového žehliaceho lisu. Ďalším strojovým vybavením práčovne, ktorému dosluhuje životnosť  

je žehliaci lis tvarovej bielizne TEXIMA vyrobený v roku 1985. Stroj je v havarijnom stave má 

poškodenú hydrauliku, podstatná časť stroja je dobou používania značne opotrebovaná, náhradné 

diely na opravy sú nedostupné. 

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

obstarávaní a súhlasu TSK č. 576 zo dňa 16. 08. 2021 prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému. Automatizovaným spôsobom bol vyhodnotený ako úspešný dodávateľ  

SZO SK, s. r. o. Bratislava so zmluvnou cenou 9 480,- € a lehotou dodania predmetu zmluvy         

do 19. 11. 2021.  
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 Dňa 26. 10. 2021 bolo zariadenie - žehliaci lis tvarovej bielizne v súlade s podmienkami 

Kúpnej zmluvy Z202118745_Z  zo dňa 23. 09. 2021 dodané a odovzdané do užívania v celkovej 

hodnote 9 480,- € s DPH. 

 

 

Ozdravný plán nemocnice schválený MZ – SR bol stanovený na roky 2019 až 

2020.  

 
V roku 2021 sme robili vyhodnotenie ozdravného plánu za uvedené roky. Viď priložená 

tabuľka.  

 

Por. 

č. 
Opatrenie Popis Odpočet/Vyhodnotenie 

1 

Redukcia 

nadlimitných 

výkonov - max. 

10% 

Zlepšenie 

HV o 100 

000 € 

Hodnotenie tohto parametra je komplikované. Neustále sa menia zmluvné podmienky 

ZP. S VšZP máme uzatvorený prospektívny rozpočet a medziročné navýšenie výnosov 

v roku 2019 oproti roku 2018 bolo cca 9%. Medziročný nárast v roku 2020 oproti roku 

2019 bol cca 10%. 

Dôvera ZP - v celkovej mesačnej úhrade sa tvorí nadlimit. Rokovaním sa mesačná 

úhrada navýšila a pri porovnaní rokov 2019 a 2018 sa zmluvne navýšili výnosy od  

Dôvera ZP pri hospitalizačných prípadoch o 12,8%. Nárast výnosov v roku 2020 oproti 

roku 2019 bol cca o 19,2 %. 

Union ZP -  v roku 2019 navýšenie globálneho rozpočtu. Celkovo sa výnosy zvýšili 

oproti roku 2018 o cca 21,1% a v roku 2020 sa zvýšili výnosy oproti roku 2019 o cca 

68,8%.                                                                                                                   

Vzhľadom na zmluvy je tento parameter nehodnotiteľný podľa našich prepočtov 

je nadlimit minimálny. VšZP v porovnaní s rokom 2020 sa v roku 2021 zvýšili výnosy 

o cca 8,5 %, v poisťovni Dôvera ZP bol nárast o cca 19,5% a v poisťovni Union ZP 

nárast o cca 31,6%.  

 

2 Systém DRG 

Zlepšenie 

HV o 20 000 

€ 

Od 1.4.2017 má nemocnica vlastných kóderov, čím dochádza k zlepšeniu výkazníctva. 

Zvýšenie výnosov v roku 2019 od ZP je oproti roku 2018 vo výške 1 490 tis. €, čo je 

nárast o 7,8%. V roku 2020 bol nárast výnosov zo ZP oproti roku 2019 vo výške 2 961 

tis. €, čo predstavuje cca 14,5%.                                                                                                                                            

Splnené. V roku 2021 sa zvýšili výnosy zo zdravotných poisťovní o 3 045 tis. €, čo 

oproti roku 2020 predstavuje nárast o cca 13%. 

                                                                                                                                                                                    

3 

Separácia 

odpadu na 

pracoviskách 

Zlepšenie 

HV o 30 000 

€ 

Odpady sa separujú podľa certifikátu ISO 14001:2015, ktorý nemocnica získala v júni 

2018. Náklady na likvidáciu odpadu sa znížili oproti roku 2017 o 53 tis. €. Náklady k 

31.12.2019 oproti roku 2018 klesli o 10,9 tis. € a oproti roku 2017 je to pokles o 63,9 

tis. €. V roku 2020 nastal nárast nákladov o 68 tis. €, avšak tento nárast je spôsobený 

pandémiou COVID-19. Zvýšila sa produkcia nebezpečného infekčného odpadu, čo sa 

odrazilo aj na nákladovej položke.                                                                                                                                                          

Splnené - zmena v súvislosti s COVID-19. V trende zvyšovania nákladov na 

likvidáciu odpadu sa pokračovalo aj v roku 2021, kde sme oproti porovnateľnému 

obdobiu zaznamenali nárast o 16,6 tis. €, vzhľadom k tomu, že pandémia COVID-19 

pokračovala aj v tomto období.  

 

4 

Zefektívnenie 

činnosti 

oddelenia 

rádiologie 

Zlepšenie 

HV o 30 000 

€ 

Na oddelení došlo k zastabilizovaniu lekárskeho personálu, čím sa postupne zlepšuje aj 

výsledok  hospodárenia daného oddelenia. Výnosy sa v roku 2019 zlepšili oproti roku 

2018 o cca 9,9%. V roku 2020 sa výnosy zlepšili oproti roku 2019 o cca 24,7%, aj keď 

oddelenie naďalej vykazuje stratu.                                                                                                                                                                                     

Čiastočne splnené. Výnosy sa na uvedenom oddelení v roku 2021 oproti roku 2020 

zvýšíli o 10,7% aj keď oddelenie naďalej vykazuje stratu, ktorá bola v danom období 

ovplyvnená pandémiou COVID-19. 
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5 

Zefektívnenie 

činnosti 

oddelenia 

neurológie 

Zlepšenie 

HV o 30 000 

€ 

Na oddelení došlo k zastabilizovaniu lekárskeho personálu, čím sa postupne zlepšuje aj 

výsledok  hospodárenia daného oddelenia. Výnosy sa v roku 2019 zlepšili oproti roku 

2018 o cca 9,9%. V roku 2020 sa výnosy zlepšili oproti roku 2019 o cca 24,7% a 

oddelenie vykazuje zisk.                                                                                                                                              

Splnené. V roku 2021 oproti porovnateľnému obdobiu nastal nárast výnosov o zhruba 

19,5% a oddelenie vykazuje zisk, skladá sa z dvoch častí a to - COVID neurológia a 

neurologické odelenie. 

 

6 

Zlepšenie HV 

podnikateľskej 

činnosti 

Zlepšenie 

HV o 25 000 

€ 

V roku 2018 bolo zlepšenie hospodárskeho výsledku  o 129,9 tis. € oproti roku 2017.  

V roku 2019 aj napriek tomu, že sa zvýšili výnosy oproti roku 2018 o 319,1 tis. € došlo 

k zníženiu zisku z podnikateľskej činnosti o 65,1 tis. €. Zníženie bolo spôsobené 

nárastom  osobných nákladov o 103,1 tis. €, nárastom nákladov na predaný tovar o 

189,9 tis. € a nárastom nákladov na energie o 73,7 €.  

Čo sa týka hospodárenia v podnikateľskej činnosti za rok 2020 bol výrazný prepad a 

zisk oproti predchádzajúcim rokom prudko klesol. Dôvodom bola pandémia COVID-

19, ktorá zapríčinila výrazný pokles výnosov z Verejnej lekárne až o 481 tis. €. K 

zníženiu zisku prispel aj nárast osobných nákladov oproti roku 2019 o 67,4 tis. €.                                                                                                                                                                                                                                                           

Splnené - zmena v súvuslosti s COVID-19. V roku 2021 nastal nárast vo výsledku 

hospodárenia oproti roku 2020 o zhruba 20,6% a taktiež sa zlepšil hospodársky 

výsledok vo Verejnej lekárni o 34,7 tis. €. Napriek zlepšeniu HV je ešte stále 

hospodárenie ovplyvnené pandemickou situáciou a Verejná lekáreň nedosahuje taký 

zisk aký mala pred vypuknutím pandémie.  

 

7 
Zakúpenie CR 

digitizéra 

Zlepšenie 

HV o 10 000 

€ 

Zakúpené z prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja v septembri 2017. 

Zakúpenie uvedeného prístroja na oddelenie rádiológie aj spolu s jeho zefektívnením 

činnosti zlepšili celkové výnosy v roku 2019 oproti roku 2018 o 10% a výnosy zo 

zdravotných poisťovní sa zvýšili o 8,9 %.                                                                              

V roku 2020 bolo oproti roku 2019 zvýšenie výnosov zo ZP až o cca 20,6%, čo sa týka 

celkových výnosov tie vzrástli o 24,7% oproti roku 2019.                                                                                                                                                                                          

Splnené. V roku 2021 sa oproti roku 2020 zvýšili výnosy zo zdravotných poisťovní o 

9,6%. 

 

8 
Zakúpenie 

Artroskopu 

Zlepšenie 

HV o 15 000 

€ 

Artroskop bol zakúpený z prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja v auguste 

2017. Presné vyšpecifikovanie prínosu daného prístroja nie je možné, avšak výnosy zo 

zdravotných poisťovní ortopedického oddelenia sa  v roku 2019 oproti roku 2018 

zlepšili o cca 6,4 %. 

V roku 2020 bolo zvýšenie výnosov zo zdravotných poisťovní o cca 11,9%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Splnené. V roku 2021 nastal pokles výnosov zo zdravotných poisťovní o 12,4%. 

Uvedený stav bol spôsobený aj tým, že plánované operácie museli byť zrušené z 

dôvodu pandémie COVID-19, ktorá výrazne ovplyvnila chod oddelenia. 

 

9 

Zakúpenie 

Laparoskopickej 

veže 

Zlepšenie 

HV o 15 000 

€ 

Laparoskopická veža bola zakúpená z prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v septembri 2017 na chirurgický operačný sál. Presné vyšpecifikovanie prínosu daného 

prístroja nie je možné. Výnosy zo zdravotných poisťovní na chirurgickom oddelení v 

roku 2018 stúpli oproti roku 2018 o cca 32,3%. V roku 2019 bol medziročný nárast 

výnosov zo zdravotných poisťovní o cca 7,7% a v roku 2020 to bolo 8,6%.                                                                                                

Splnené. V roku 2021 nastal pokles výnosov zo zdravotných poisťovní oproti 

porovnateľnému obdobiu o zhruba 7%. Ako všetky oddelenia, tak aj toto bolo 

ovplyvnené pandémiou COVID-19, čo sa nepriaznivo odrazilo na realizácií výkonov. 

 

10 Lieková úspora 

Zlepšenie 

HV o 40 000 

€ 

Sú vnútorne stanovené limity na lôžkové oddelenia pre odber liekov. Avšak ak sa na 

oddelenia  príjme pacient, ktorý si vyžaduje náročnú liečbu a je nutné použiť drahé 

lieky, nie je možné znižovať náklady na lieky až v takej miere. Sú to riziká, ktoré 

znášajú všeobecné nemocnice pri náročnej liečbe pacientov. Vplyv má aj zvyšovanie 

cien niektorých druhov liekov.                                                                                                                                                        

Nesplnené - nemožné z objektívnych príčin. V roku 2021 sa oproti porovnateľnému 

obdobiu zvýšili náklady na lieky vzhľadom už k spomínanej pandémii COVID-19, 

pretože sa okrem iných druhov výrazne zvýšila spotreba Antineoplastík a 

Imunomodulátov a to až o 85,8%. 
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11 

Zmena 

prevádzkovateľa 

NIS 

Zlepšenie 

HV o 12 000 

€ 

Nový nemocničný informačný systém je spustený od 1.7.2018. Jeho implementácia sa 

spúšťala postupne. Nárast výnosov od zdravotných poisťovní  v roku 2019 oproti roku 

2018 bol vo výške cca 8,8 %.V roku 2020 sa zvýšil nárast výnosov zo zdravotných 

poisťovni oproti roku 2019 až o cca 14,4%.                                                                                                                                         

Splnené. V roku 2021 sa zvýšili výnosy zo zdravotných poisťovní oproti roku 2020 o 

cca 13%, čo je vo finančnom vyjadrení viac o 3 045 tis. €.   

                                                                                                                                                                                 

12 
Odzmluvnenie 

DZS 

Zlepšenie 

HV o 7 000 € 

K odzmluvneniu dopravnej zdravotnej služby došlo k 31.12.2019. Hospodársky 

výsledok sa za rok 2020 na základe uvedeného ozdravného opatrenia zlepšil o 7 tis. €.                                                                                                                                                   

Splnené.  

 

13 
Rekonštrukcia 

kuchyne 

Zlepšenie 

HV o 25 000 

€ 

K 31.12.2019 bol zisk pri stravovaní zamestnancov a cudzích vo výške 34,4 tis. €. 

Efektivita rekonštrukcie sa začína postupne prejavovať, vzhľadom k tomu, že k jej 

dokončeniu došlo až v júli 2019.  

V roku 2020 boli výnosy za stravovanie vo výške 94,5 tis. €.                                                                                                                                       

Splnené. V roku 2021 boli výnosy za stravovanie vo výške 93,1 tis. €, čo predstavuje 

zníženie o 1,5% oproti porovnateľnému obdobiu. Znížil sa počet stravníkov vzhľadom 

k pandemickej situácii. 

 

14 

Zriadenie a 

prevádzkovanie 

ambulantnej 

pohotovostnej 

služby 

Zlepšenie 

HV o 5 000 € 

V danom termíne, t.j. od 1.7.2018 bola daná do prevádzky ambulantná pohotovostná 

služba. K 31.12.2019 bol vykázaný zisk vo výške  74 tis. €. 

V roku 2020 ambulantná pohotovostná služba vykázala celkový zisk vo výške 92 tis. €. 

Z toho pohotovostná služba pre dospelých mala zisk vo výške 44,6 tis. € a 

pohotovostná služba pre deti a dorast vykázala zisk v roku 2020 vo výške 47,4 tis. €.                                                                                                                                                                                            

Splnené. V roku 2021 vykázala ambulantná pohotovostná služba zisk vo výške 115,7 

tis. €, z čoho APS pre dospelých vykázala zisk vo výške 53,2 tis. € a APS pre deti a 

dorast vykázala zisk vo výške 62,5 tis. €. 

 

15 

Zriadenie 

oddelenia 

geriatrie 

Zlepšenie 

HV o 15 000 

€ 

Rekonštrukcia ukončená v decembri 2017. Oddelenie geriatrie nemocnica 

neprevádzkuje z dôvodu nedostatku lekárov v odbore. V uvedených priestoroch funguje 

rozšírené interné oddelenie a COVID  oddelenie. 

 

16 
Rekonštrukcia 

práčovne 

Zlepšenie 

HV o 10 000 

€ 

Od 01.03.2019 bola rozšírená VHČ o pranie pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

Hospodársky výsledok k 31.12.2019 bol zisk vo výške 44 tis. €, čím sa zlepšil oproti 

roku 2018 o 42 tis. €. 

Za rok 2020 bol vykázaný zisk vo výške 34,4 tis. €, čo predstavuje pokles oproti roku 

2019 o 9,6 tis. €. Pokles bol spôsobený hlavne nárastom osobných nákladov, ktoré 

predstavovali zvýšenie oproti roku 2019 o 16,3 tis. €.                                                                                                                                                                                                  

Splnené. V roku 2021 bol vykázaný zisk vo výške 24 tis. €, aj túto činnosť ovplyvnila 

pandémia COVID-19, zvýšenými nákladmi na materiál, a zároveň oproti 

porovnateľnému obdobiu došlo aj k zvýšeniu osobných nákladov.  Výnosy vo výške 

142,3 tis. € sú zhruba na úrovni roku 2020. 

 

17 
Rekonštrukcia 

OAIM 

Zlepšenie 

HV o 20 000 

€ 

V roku 2019 rekonštrukcia nebola možná z dôvodu nízkej kapacity elektrickej energie. 

K realizácií bude možné pristúpiť až po komplexnej rekonštrukcii elektrickej siete.  

V roku 2020 sa zrealizovala rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v 

energocentre. Ďalšia etapa rekonštrukcie elektroinštalácie je naplánovaná na rok 2021.  

V roku 2020 bola spracovaná aktualizácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

OAIM. Uvedená PD bola odovzdaná v decembri 2020.                                                                                                                                                                                                                              

Nesplnené. V roku 2021 výstavba nebola začatá a jej začiatok sa plánuje na rok 2023. 

 

18 
Rekonštrukcia 

Internej JIS 

Zlepšenie 

HV o 20 000 

€ 

Tak ako v prípade OAIM – v decembri 2020 bola pre našu nemocnicu odovzdaná 

aktualizácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu internej JIS.                                                                                                                                                                                                               

V roku 2020 bola spracovaná aktualizácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

OAIM. Uvedená PD bola odovzdaná v decembri 2020.                                                                                                                                                                                                                              

Nesplnené. V roku 2021 výstavba nebola začatá a jej začiatok sa plánuje na rok 2023. 
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19 

Zvýšenie 

výkonnosti 

podnikateľskej 

činnosti 

Zlepšenie 

HV o 10 000 

€ 

K 31.12.2019 bol zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení  200 tis. €, čo je oproti roku 

2018 pokles o 65 tis. €. Tento pokles bol spôsobený hlavne vo VL, pretože bol zákonný 

nárast miezd a z toho vyplývajúcich odvodov oproti roku 2018 až o 55 tis.€ aj keď 

celkové výnosy za rok 2019 vo VL boli vo výške 3 009 tis. €, čo je oproti roku 2018 

nárast o 165 tis. €.                                                                                                                                                                                                          

V roku 2020 bol zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 73,4 tis. €, tento výrazný 

pokles bol spôsobený prudkým zhoršením HV vo verejnej lekárni. V roku 2020 bol zisk 

vo verejnej lekárni len vo výške 18 tis. €, naproti tomu v roku 2019 bol vo výške 128,5 

tis. €. Vplyv na zhoršenie HV mala pandémia COVID-19, pretože bol pokles pacientov 

v nemocnici, vzhľadom k tomu, že v čase pandémie sa v nemocnici ordinovalo v 

obmedzenom režime. Zároveň zvýšeným využívaním e-receptov sa znížil počet 

zákazníkov v našej lekárni.                                                                                                                                              

Splnené. V roku 2021 bol zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 88,6 tis. 

€, čo je nárast oproti porovnateľnému obdobiu o 20,06%. K uvedenému stavu opätovne 

prispel zhoršený HV verejnej lekárne, ktorý naďalej pretrvával vzhľadom na 

pokračujúcu pandémiu COVID-19 aj keď oproti roku 2020 sa zlepšil hospodársky 

výsledok o 34,7 tis. €. 

 

20 

Komplexná 

rekonštrukcia 

pôrodnej sály 

Zlepšenie 

HV o 15 000 

€ 

Tak ako v prípade OAIM a internej JIS bola odovzdaná v decembri 2020 aktualizácia 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu pôrodnej sály.                                                                                                                                                                                                                                                             

Nesplnené, v riešení. V roku 2021 prebiehalo výberové konanie na realizáciu stavby. S 

výstavbou by sa malo začať v II. polroku 2022. 

 

21 

Komplexná 

rekonštrukcia 

elektrickej siete          

v NsP PB 

Zlepšenie 

HV o 5 000 € 

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.                                                                                                                                                                                                                                          

V riešení. V roku 2021 realizácia rekonštrukcie prebiehala, ak nenastanú žiadne 

nepredvídateľné okolnosti, komplexná rekonštrukcia by mala byť dokončená v I. 

polroku 2022. 

 

22 

Nárok na ZD vo 

výške 

stanovenej 

Zákonníkom 

práce 

Zlepšenie 

HV o 30 000 

€ 

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.                                                                                                                                                                                                                                        

Nesplnené.  

 

23 

Nový 

modernejší 

parkovací 

systém  

Zlepšenie 

HV o 12 000 

€ 

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.                                                                                                                            

Splnené. V roku 2021 boli tržby z parkovného vo výške 34,6 tis. €. 

 

24 

Získanie 

povolenia, 

zriadenie a 

prevádzkovanie 

ambulancií 

záchrannej 

zdravotnej 

služby - RZP v 

NsP PB 

Zlepšenie 

HV o 280 

000 € 

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. €.                                                                                                                                                   

Splnené. V roku 2021 pri prevádzkovaní RZP bol zisk vo výške 149,9 tis. €.  

 

25 

Získanie 

povolenia, 

zriadenie a 

prevádzkovanie 

ambulancií 

záchrannej 

zdravotnej 

služby - RLP v 

NsP PB 

Zlepšenie 

HV o 200 

000 € 

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. €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Splnené. V roku 2021 pri prevádzkovaní RLP bol zisk vo výške 36,7 tis. €.  
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Predpokladaný vývoj nemocnice v roku 2022 

 

 

Ciele v oblasti zdravotnej starostlivosti 

- rozširovať zdravotnú starostlivosť o najnovšie trendy v očnej JZS  

- zahájenie prevádzky pracoviska magnetickej rezonancie 

- otvorenie detskej kardiológie a detskej gastroenterológie 

- zaviesť laser terapiu v 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 

- úspešne vysúťažiť 100 ks elektrických polohovateľných lôžok v predpokladanej cene s DPH 

290,4 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 prípravu na komplexnú rekonštrukciu tepelného hospodársva v rámci 

Plánu obnovy 

- získať finančné prostriedky z eurofondov vo výške 496,7 tis. € v prevažnej miere na prístroje 

slúžiace v období pandémie COVID-19, vzhľadom k časovej náročnosti sa z MZ SR rokuje 

o predĺžení zmluvy, ktorá bola platná len do konca roka 2021 až do 31.12.2023 

- získať prostriedky na redukciu nebezpečného odpadu a jeho transformáciu na komunálny odpad 

prostredníctvom stroja Sterilwave SW250. Predpokladaná cena stroja je 216 tis. € s DPH 

- zrealizovať súťaž a úspešné VO na magnetickú rezonanciu do diagnostického centra od TSK             

vo výške 1,2 mil. € 

- zrealizovať súťaž a úspešné VO na očný koherenčný tomograf vo výške 48,51 tis. €                

ako aj na prístroj na meranie transferfaktora pľúc a spirometrie vo výške 29 tis. € 

- rozšíriť parkoviská 

 

            

26 

Zriadenie 

pracoviska MR 

(Diagnostické 

centrum) 

Zlepšenie 

HV o 200 

000 € 

Stavebné práce boli zahájené 31.7.2020. Predpokladaný termín ukončenia a odovzdania 

nového pracoviska MR je na základe zmluvy  stanovený na júl 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Čiastočne splnené. Rok 2021 - stavba pracoviska MR bola odovzdaná v septembri 

2021, vzhľadom k tomu, že bol Dodatok k zmluve k prácam naviac. Spustenie 

prevádzky v roku 2021 ovplyvnila pandemická situácia ako aj prieťahy VO na vnútorné 

vybavenie pracoviska. Prevádzka bola spustená začiatkom  roka 2022 a predpoklad 

spustenia prevádzky magnetickej rezonancie je začiatkom roka 2023. 

Vzhľadom k uvedenému nie je možné vyhodnotiť aký zisk prinesie výstavba 

pracoviska MR.  

 

27 

Komplexná 

rekonštrukcia 

tepelného 

hospodárstva 

podľa 

rozsahu 

rekonštrukcie 

Tým, že komplexná rekonštrukcia tepelného hospodárstva je časovo a finančne veľmi 

náročná, bol urobený presun do návrhu rozpočtu na rok 2021. Uvedená akcia je v 

kompetencií TSK a v roku 2021 nebolo žiadne VO na dodávateľa projektovej 

dokumentácie.                                                                                                                                                                         

Verejné obstarávanie na dodávateľa PD sa presunulo na rok 2022 pod novým názvom 

zákazky - Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica.                                                                                                                                                       

Nesplnené.     
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Ciele v ekonomickej oblasti 

- znížiť stratu 

- znižovať zadlženosť voči dodávateľským firmám  

 

 

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 

 

 
Rok 2021 bol veľmi náročný, pretože sme museli opätovne čeliť celosvetovej pandémii 

COVID-19 

 

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, ktorý zatiaľ v roku 2021 nebolo možné zrealizovať kvôli obštrukciám zo strany 

verejného obstarávania.  

 

Investície, ktoré sa realizovali v roku 2021 výrazným podielom zlepšia činnosť našej 

nemocnice a v neposlednom rade prinesú zisk.  

 

Aj v roku 2021 bolo naším cieľom znížiť stratu nemocnice tak, aby nepresiahla výšku            

straty v porovnaní s rokom 2020. Tento cieľ sa nám však nepodarilo dosiahnuť, keďže strata                

za rok 2022 bola vo výške 2,58 mil. €, čo predstavovalo nárast oproti roku 2020 o 1,12 mil. € avšak 

výrazne nám stúpli osobné náklady, ktoré ovplyvnili hlavne nadčasové hodiny, dovolenky, OČR a.i 

ako aj náklady na lieky, ktorých nárast ovplyvnila pandémia COVID 19. 

 

Vzhľadom na náročnosť obdobia môžeme uvedený rok hodnotiť ako celkom úspešný a aj 

keď hospodársky výsledok nebol optimálny, jeho vývoj bol na všetky uvedené skutočnosti reálny 

a jeho zvýšenie nebolo až také enormné oproti roku 2020. Našou víziou do ďalšieho obdobia           

je čo najlepšie hospodáriť a zabezpečiť rokovania zo zdravotnými poisťovňami tak, aby pokryli 

vysoký nárast energií, infláciu ako aj vysoký nárast cien, ktorý sa odvíja od celkovej hospodárskej 

situácie na Slovensku ako aj vo svete.  
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