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Úvodné slovo riaditeľa nemocnice
Napriek tomu, že NsP Myjava si v minulom roku pripomenula už 66. výročie založenia, stále plní základný cieľ - 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom Myjavského okresu a častí priľahlých okresov Senica a Nové Mesto 
nad Váhom. O tom, že našu prácu vykonávame dobre, svedčí i to, že prichádzajú pacienti i z okresu Piešťany, ale i z 
iných regiónov západného Slovenska.

Snažíme sa nielen o dobré personálne zabezpečenie, ale i modernizáciu priestorov nemocnice a zodpovedajúce 
materiálno technické zabezpečenie.

Vytýčili sme si cieľ zrekonštruovať každý rok minimálne jedno oddelenie. Už ku koncu roku 2015 sme presunuli 
detské oddelenie do rekonštruovaných priestorov, čo ocenili hlavne matky detí, zlepšila sa kvalita poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti a tiež hospodárske výsledky. Všetky izby na detskom oddelení spĺňajú nadštandard. V roku 
2016 sme otvorili nové oddelenie dlhodobo chorých, čím postupne napĺňame koncepciu starostlivosti o starých ľudí, 
ktorých v našom regióne neustále pribúda. V roku 2017 sme zrekonštruovali priestory pôrodnej sály a priestory 
bývalého dojčeneckého oddelenia, aby sme sem mohli dočasne umiestniť interné oddelenie, ktorého rekonštrukciu 
sme zrealizovali v roku 2018. V roku 2019 sme zrealizovali rekonštrukciu priestorov záchrannej zdravotnej služby, 
nakoľko sa nám podarilo získať znovu licenciu na prevádzkovanie RLP. V roku 2021 realizujeme rekonštrukciu OAIM 
a v nasledovných rokoch plánujeme zrekonštruovať, operačné sály, vrátane chirurgického oddelenia, oddelenie FRO.

Neustále sa zameriavame na zlepšovanie diagnostiky. V roku 2017 sme komplexne zrekonštruovali oddelenie RDG. 
Kúpili sme prístroje potrebné pre pacientov v ohrození života, ale aj drobné prístroje pre liečenie na ambulanciách a 
oddeleniach. V roku 2018 sme nakúpili 25 nových zdravotníckych prístrojov a v roku 2019 sme nakúpili 18 
zdravotníckych prístrojov v úhrnnej hodnote vyše 500 tis. €, v roku 2020 sme nakúpili dva zdravotnícke prístroje 
a nové sanitné vozidlo pre RZP. Väčšina z týchto prístrojov umožňuje skvalitňovať zdravotnú starostlivosť, udržiavať 
resp., zvyšovať ekonomickú efektívnosť.

Veľkú pozornosť venujeme aj obslužnej infraštruktúre. V roku 2020 bola naplánovaná a realizovaná komplexná 
rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy. Celkové kapitálové výdavky na túto 
rekonštrukciu boli 2 718 tis. €.

V roku 2018 prvý krát, po vyše dvadsiatich rokoch, sa podarilo dosiahnuť kladný hospodársky výsledok, čo spolu s 
oddlžením umožnilo stabilizovať finančnú situáciu. V roku 2019 bol hospodársky výsledok po vylúčení oddlženia 
záporný, v sume - 140 tis. €. Samozrejme, že našim cieľom bolo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, ale vzhľadom na 
vysoký nárast miezd vyplývajúcich zo zákonných úprav, nemožno považovať dosiahnutie straty 140 tis. € za 
neúspech. V rámci ozdravného plánu bola na rok 2019 projektovaná strata 170 tis. €. V roku 2020 sme dosiahli 
vyrovnaný výsledok hospodárenia napriek pandemickej situácii súvisiacej s ochorením COVID-19.

Finančný deficit je z minulosti veľký, preto náročné úlohy v investičnej oblasti sme mohli zabezpečiť len s 
pomocou nášho zriaďovateľa, Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý nám v roku 2020 prispel na nákup novej 
prístrojovej techniky, rekonštrukcií a modernizácií čiastkou takmer 2,9 mil. €, Mesta Myjava, ale aj ostatných miest 
a obcí nášho regiónu, nadácií, dobrovoľných prispievateľov a v neposlednom rade aj zamestnancov našej Nemocnice. 
Dovoľte mi vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k naplneniu našich cieľov.

MUDr. Henrich Gašparík, PhD.

riadite! NsP Myjava
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Nemocnica s poliklinikou Myjava 

Staromyjavská 59, 90701 Myjava, telefón: 034 / 69 79 111, fax: 034/621 2096 

www.nspmyjava.sk , jana.rybarova@nspmyjava.sk 

IČO: 00610 721, IČ DPH: SK 2021039988 
 

1. Vedenie nemocnice 

 
MUDr. Gašparík Henrich, PhD., riaditeľ nemocnice, štatutárny zástupca 

 
MUDr. Pavol Halaš námestník pre liečebno - preventívnu starostlivosť,  

 

Mgr. Viktória Marková námestníčka pre ošetrovateľstvo 

 
Ing. Ladislav Mačuha námestník pre ekonomický a prevádzkovo- technický úsek, zástupca štatára 

http://www.nspmyjava.sk/


Organizačná štruktúra NsP Myjava

Sekretaria riaditeľa

Útvar kontroly

Útvar krízového riadenia 
a 

hospodárskej mobilizácie

Útvar ochrany osobných 
údajov

Referáty útvaru riaditeľa:
- personálnej práce

a vzdelávaná
- ekonomiky práce
- referát mzdový

- referát právnych činností

- referát kvality

Úsek liečebno-preventívnej Úsek ošetrovateľskej
starostlivosti starostlivosti

1

-Odb. gynekol.amb. 
-JZS v odbore gyn-pôr,

-Fyziatricko-rehabilitačná 
odborná ambulancia

Lekáreň 
-verejná 

-nemocničná

-Anestéziologická 
ambulancia

Fyziatricko-rehabilit. odd. 
-pracovisko Myjava 

-pracovisko Brezová pod Br.

Samostatné odborné 
pracoviská

Reumatologická 
ambulancia

Lôžkové oddelenia 
JIS, JAS 

a príslušné ambulancie

Samostatne odborne 
ambulancie

Interné oddelenie

Oddelenie 
dlhodobo chorých

-Detská odb. amb. 
-Detská neuroi.amb. 

-Detská nefrologická 
- Detská LSPP

-Interná ambulancia I. 
-Interná ambulancia II. 
-Gastroenterolog. amb. 

-Kardiologická amb. 
-Diabetologickáamb.
-Angiologickáamb. 

-Endokrinologická amb.

Ambulancia TAPCH

Neurologická 
ambulancia

Pediatrické odd. 
Novorodenecké odd. 

Detská Ú PS
Urologická ambulancia 
-JZS v odbore urológia

Gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie 

Pôrodný sál

Chirurgické oddelenie 
JIS, Operačné sály 

Centrálna sterilizácia 
Ú PS

OAIM 
Anestéziologický úsek 

Ú PS

Fyziatricko-rehabilitačné 
oddelenie

Imunoalergologicka 
detská ambulancia

-Odb. chirurgická amb.

-JZS v odbore chirurgia 
-JZS v odbore ortopédia 

-JZS v odbore traumatológia □torynolaryngologi.amb. 
-JZS v odbore 

otorynolaryngológia

ORL ambulancia

Ambulancia záchrannej 
zdravotnej služby

Dermatovenerologická amb. 
Stará Turá

Hematologická 
ambulancia

Oddelenie 
zobrazovacích metód 

- RTG pracovisko 
- SONO pracovisko 

- CT pracovisko 
- RTG pracovisko Stará Turá

Oddelenie 
laboratórnej medicíny

■ pracovisko biochémie 
a hematológie

-pracovisko kvnej banky 
a expedície krvných 

prípravkov

- pracovisko klinickej 
mikrobiológie

Oddelenie 
liečebnej výživy 

a stravovania
Zdravotnícky archív

Obslužné zdravotnícke 
činnosti
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3. Dozorný orgán  

Dozorný orgán NsP Myjava bol menovaný dňa 25.9.2018 s nasledovnými členmi: 
PhDr. Ľubomír Nebeský, PhD., predseda 

MUDr. Marián Bridík, člen 

Pavel Halabrín, člen 

PhDr. Henrich Gašparík, PhD., štatutárny zástupca NsP 

Jana Rybárová, zapisovateľ. 

 

V roku 2020 sa PhDR. Ľubomír Nebeský vzdal členstva a dozorný orgán preto nezasadal. MZ SR nevymenovalo jeho 

nástupcu.  

 

 

 

 

4. Významné udalosti roku 2020 

Naším prvoradým cieľom je neustále skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti. Rok  2020 bol  rokom špecifickým, 
nakoľko poskytovanie zdravotnej starostlivosti ovplyvnila pandémia  koronavírusu. Najprv v prvej vlne  
predovšetkým v mesiacoch marec apríl a máj v dôsledku vyhlásenia výnimočného stavu a zákazu poskytovania 
plánovanej  zdravotnej starostlivosti v ÚZS a utlmenia zdravotnej starostlivosti ambulanciách prišlo k podstatnému 
obmedzeniu výkonnosti NsP. Postupne ako ustupovala I. vlna pandémie zhruba od polovice mája nastalo postupné 
zvýšenie výkonnosti a to aj v niektorých letných mesiacoch kedy v minulosti bolo výkonnosť nižšia. Už v mesiaci 
august sme zriadili mobilné odberové miesto pre odoberanie vzoriek PCR testov nariadených úradom verejného 
zdravotníctva a postupne i záujemcov na vlastnú žiadosť. V októbri sme reprofilizovali na základe príkazu ministra 
oddelenie ODCH na oddelenie „COVID-19“ a v decembri sme reprofilizovali oddelenie FBRL na COVID oddelenie 
a súčasne sme zriadili „Covidové ARO“ s počtom lôžok 4. Od októbra v súvislosti s II. vlnou pandémie koronavírusu 
bola v klasických zdravotných odboroch výkonnosť znovu obmedzená, táto však bola kompenzovaná  rastom počtu 
pacientov na reprofilizovaných oddeleniach. Pandémia koronavírusu spôsobila rast nákladov i na nekovidových 
oddeleniach(OOP, dezinfekcia), ale predovšetkých na oddeleniach "COVID“ s vysokou potrebou kyslíka, liekov 
a náročnou starostlivosťou o covidových pacientov. 

Významnou udalosťou, ktorá prispeje k skvalitneniu služieb pre pacientov určite bude slúžiť novo zrekonštruovaná 
a modernizovaná kuchyňa a práčovňa. Vzhľadom na použité moderné technológie máme minimálne na 15 rokov 
zabezpečené kvalitné stravovanie pre pacientov a zamestnancov ako aj pranie prádla. Okrem tejto vyše 2,5 mil 
investície sme nakúpili 2 prístroje jeden pre gastroenterologickú ambulanciu, druhý pre angiologickú ambulanciu 
a obstarali sme sanitné  vozidlo pre RLP.  

Splnili sme i ďalší vytýčený cieľ  a to podstatné oddlženie zdravotníckeho zariadenia. Zapojením do procesu oddlženia 
sa nám podarilo znížiť záväzky  nsledovne 

Istina záväzkov po lehote splatnosti K 31.12.2016 k 31.12.2020 rozdiel 

Voči dodávateľom  z obchodného styku 651 901 98 343 -553 558 

Voči sociálnej poisťovni 6 008 230 872 933 -5 135 997 

 

Za úspech považujeme i to, že sa nám podarilo udržať kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov a v medziročnom 
porovnaní zvýšiť stav zdravotníckych pracovníkov o 10 (zvýšenie o 5%), z toho 3 lekári, 5 zdravotných sestier.  
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5. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

NsP Myjava zabezpečuje takmer celé spektrum základnej zdravotnej starostlivosti: ambulantnú zdravotnú 
starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť, lekárenskú starostlivosť. 

 

Ambulantná zdravotná starostlivosť 

Ambulantná zdravotná starostlivosť v NsP Myjava je poskytovaná jednak v ambulanciách riadených NsP Myjava, 
ktorých poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa budeme zaoberať nižšie, ale v nemocnici sídli i ďalších 28 
zdravotníckych zariadení - všeobecných ambulancií, ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zubných 
ambulancií, ambulancia domácej ošetrovateľskej služby. Takmer 90 % všetkých ambulancií v Myjave sa nachádza 
v našej nemocnici. Neštátnym ambulanciám poskytujeme kompletné zdravotné služby v laboratóriách, RTG 
pracoviskách, v špecializovanej ambulantnej starostlivosti a samotnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti. 

V rámci všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti  mala NsP v roku 2017  iba lekársku službu prvej 
pomoci pre deti a dorast, súčasne bola  sídlom neštátnych zdravotníckych zariadení - štyroch ambulancií všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti pre dospelých, a dvoch ambulancií všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti i dorast a 
lekárskej pohotovostnej služby pre dospelých.   Od 1.7.2018 získala NsP povolenie na činnosť  v Ambulantnej 
pohotovostnej službe pre deti a dorast /nahradila v NsP organizovanú LSPP pre deti a dorast/ a tiež od 1.7.2018 
získala  povolenie na činnosť v ambulantnej pohotovostnej službe pre dospelých v  úspešných výberových konaniach.  
To na jednej strane zabezpečilo zvýšenie výkonnosti NsP, ale aj nákladovosti s primeranou ekonomickou 
efektívnosťou. 

 

Počet ošetrených pacientov, počet bodovaných výkonov a počet bodov za rok 2020 a priemerne 
mesačne v APS pre deti a dorast: 

Ukazovateľ rok 2020 Priemerne mesačne 

Počet ošetrených pacientov 504 42 
Počet bodovaných výkonov 774 65 

Počet nebodovaných výkonov 
výkolnovývýkonov 

510 43 

Počet bodov 132 975 11 081 

 

 

Počet ošetrených pacientov, počet bodovaných výkonov a počet bodov za rok 2020 a priemerne 
mesačne  v   APS dospelých: 

Ukazovateľ rok 2020 Priemerne mesačne 

Počet ošetrených pacientov 1540 128 
Počet bodovaných výkonov 1370 114 

Počet nebodovaných výkonov 
vvýkonov 

2619 218 

Počet bodov 223 140 18 595  

 

 

 

 



Výročná správa nemocnice s poliklinikou Myjava za rok 2020 
7 

 

 

 

 

V oblasti Špecializovanej zdravotnej starostlivosti NsP poskytovala zdravotnú starostlivosť v 22 ambulanciách, z 
toho v 3 detských ambulanciách. Bola prerušená činnosť detskej neurologickej ambulanciu z dôvodu odchodu lekára. 
V auguste 2020 sme zriadili   mobilné odberové miesto na odber PCR testov a neskôr i antigénových testov V roku 
2020 boli prevádzkované nasledovné ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti: 

P.č. Názov ambulancie Prevádzka 

1. Interná ambulancia 1 Myjava 

2. Interná ambulancia 2 Myjava 

3. Ambulancia tuberkulózy a pľúcnych chorôb Myjava 

4. Detská odborná ambulancia Myjava 

5. Gynekologická odborná ambulancia Myjava 

6. Chirurgická ambulancia Myjava 

7. Urologická ambulancia Myjava 

8. Otorinolaryngologická ambulancia Myjava 

9. Otorinolaryngologická ambulancia Stará Turá 

10. Kožná ambulancia Stará Turá 

11. Anesteziologická ambulancia Myjava 

12. Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia Myjava 

13. Hematologická odborná ambulancia Myjava 

14. Alergologická ambulancia Myjava 

15. Reumatologická ambulancia Myjava 

16. Gastroenterologická ambulancia Myjava 

17. Kardiologická ambulancia Myjava 

18. Diabetologická ambulancia Myjava 

19. Angiologická ambulancia Myjava 

20. Nefrologická detská ambulancia Myjava 

21. Endokrinologická ambulancia Myjava 

22. Mobilné odberové miesto Myjava  

Počet ošetrených pacientov, počet bodovaných výkonov a počet bodov za celý rok 2020 a priemerne 
mesačne v špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: 

Ukazovateľ rok 2020 Priemerne mesačne 

Počet ošetrených pacientov 80 275 6 690 
Počet bodovaných výkonov 146 636 12 220 

Počet nebodovaných 
výkonov 

22 507 1 876 

Počet bodov 51 995 690 4 332 974 
 

Najdôležitejším ukazovateľom objemu zdravotnej starostlivosti je počet bodov, ktorý v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID 19 v roku 2020 v špecializovanej zdravotnej starostlivosti medziročne 

poklesol o 17%. Najväčší pokles počtu bodov bol v marci 2020, keď klesol pod 50%. 

Pokiaľ v minulosti základom činnosti bola len práca lekára bez využitia lekárskych prístrojov, postupne sú ambulancie 
vybavované modernými diagnostickými prístrojmi. Najprv to boli predovšetkým EKG prístroje na interných 
ambulanciách. V predchádzajúcich rokoch sme vybavili novými sonografickými prístrojmi endokrinologickú 
ambulanciu, cievnu ambulanciu, urologickú a gynekologickú ambulanciu. Previedli sme komplexné obnovenie 
techniky na kardiologickej ambulancii /sonografický prístroj, EKG a TK holter monitorovacie prístroje a záťažové 
EKG/,  a gastroenterologickej ambulancii /endoskopická videozostava/. V roku 2019 sme nakúpili nové prístroje EEG 
a EMG pre neurologickú ambulanciu. V roku 2020 sme kúpili nový gastrofibroskop pre gastroenterologickú 
ambulanciu a z  darovaných prostriedkov i  diódový laser pre angiologickú ambulanciu. Výhodou je, že pacienti 
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nemusia čakať na iných pracoviskách, lekár zrealizuje vyšetrenia priamo na ambulancii. 

Všetky ambulancie využívajú spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky. 

 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky  

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ) sa podieľajú na zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti 
poskytovaním diagnostických a liečebných služieb pre ambulantnú i lôžkovú zložku zdravotníckych zariadení. Vo 
veľkej väčšine ide o oddelenia, ktoré nemajú vlastné lôžka či pacientov; tí sú k nim s príslušnou požiadavkou na 
diagnostiku alebo liečbu odosielaní zo štátnych i neštátnych  ambulancií z celého regiónu a lôžkových oddelení NsP. 

V rámci laboratórnych SVLZ realizujeme vyšetrenia v laboratóriách klinickej biochémie, mikrobiológie a hematológie. 

V rámci zobrazovacích metód na RDG oddelení realizujeme snímkovanie pacientov na RDG, vyšetrenia ultrazvukom, 
vyšetrenia počítačovou tomografiou /CT/ a mamografické vyšetrenia. 

V rámci SVLZ sa poskytuje zdravotná starostlivosť na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 
Najčastejšie stanovenými diagnózami boli choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva a poranenia. 
Zabezpečujeme liečbu telesnou výchovou, elektroliečbou, vodoliečbou a teploliečbou. 

V rámci SVLZ sa zameriavame na skvalitnenie diagnostiky, čo má za dôsledok skvalitnenie zdravotnej starostlivosti: 

- komplexne sme zrekonštruovali RTG oddelenie vrátane nákupu prístrojovej techniky, 

- oddelenie SVLZ FBRL sme presťahovali do nových priestorov, vybavili novými prístrojmi, 

- jednotlivé laboratóriá sme zlúčili a vytvorili sme oddelenie laboratórnej medicíny, 

- začali sme s postupnou obmenou analyzátorov a prístrojového vybavenia laboratórií, s cieľom skvalitniť 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zlepšiť ekonomickú efektívnosť. 

O veľkosti rozsahu využívania SVLZ pri vyšetreniach a liečbe pacientov svedčia nasledovné čísla. 

 

Počet ošetrených pacientov, počet bodovaných výkonov a počet bodov za celý rok 2020 a priemerne 
mesačne v spoločných a liečebných vyšetrovacích zložkách: 

Ukazovateľ rok 2020 Priemerne mesačne 

Počet ošetrených pacientov 139 788 11 649 
Počet bodovaných výkonov 659 963 54 997 

Počet bodov 241 225 115 20 102 093 

 

Počet bodov v SVLZ vrástol v roku 2020 oproti roku 2019 o 9 percent. 

Snažíme sa o neustále skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti v SVLZ. Tieto poskytujú exaktné výsledky pre pacientov 
našich ambulancií, hospitalizovaných pacientov, ale aj pacientov zdravotníckych zariadení v okrese Myjava, a 
priľahlých regiónoch. Aj tu sa zameriavame predovšetkým na kvalitu vykonávanej práce. Už sme spomínali, že v roku 
2017 sme klasickú RTG techniku nahradili digitálnymi prístrojmi na vysokej úrovni. V roku 2018 sme nakúpili nový 
biochemický analyzátor, v roku 2019 sme nakúpili nový hematologický analyzátor, osmometer, mikroskop pre HTO    
a postupne chceme obnoviť všetky analyzátory, ktoré sú zárukou kvality poskytovania väčšiny laboratórnych 
vyšetrení. Aj  oddelenie fyziatrie a liečebnej rehabilitácie postupne vybavujeme novými modernejší prístrojmi.  
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Ústavná zdravotná starostlivosť 

 

Počet postelí, počet hospitalizácií a priemerná ošetrovacia doba  za rok 2020 v ústavnej zdravotnej 
starostlivosti: 

Oddelenie 
Počet 

postelí 
Počet 

hospitalizácii 

Priemerná 
ošetrovacia 

doba 

Interné 36 905 6,9 

Interné – JIS 4 172 5,9 

Detské 20 516 4,7 

Novorodenecké 12 345 5,4 

Gynekologické a pôrod. 38 807 4,2 

Chirurgia 36 910 4,3 

Chirurgia – JIS 4 144 4,0 

OAIM 5 134 8,2 

FBLR 15 262 8,5 

ODCH 25 327 14,7 

Spolu 195 4 522 6,0 
 

Celkový počet lôžok 195 sa v roku 2020 oproti roku 2019 nezmenil. 

 NsP nemohla sprevádzkovať oddelenie geriatrie, nakoľko si zdravotné poisťovne neobjednali na tomto oddelení 
ukončené hospitalizácie. Taktiež už dlhú dobu nebolo zazmluvnené ORL oddelenie a doliečovacie oddelenie. Preto k 
31.12.2015 sme navrhli zrušiť tieto oddelenia. Po rekonštrukcii sme v IV. Štvrťroku 2015 presunuli na oddelenie 
doliečovacie detské oddelenie. Rekonštrukciou bývalého detského oddelenia sme získali priestory pre oddelenie 
dlhodobo chorých, ktoré sme zriadili v roku 2016. V roku 2017 sme zrekonštruovali priestory pôrodnej sály a 
priestory bývalého dojčeneckého oddelenia, aby sme sem mohli dočasne umiestniť interné oddelenie, ktorého 
rekonštrukciu sme zrealizovali v roku 2018. V roku 2020 zmena nastala v tom, že sme z interného a chirurgického 
oddelenia vyčlenili na každom oddelení štyri lôžka na jednotky intenzívnej starostlivosti. V roku 2021 z titulu 
pandemickej situácie sme najprv reprofilizovali v októbri oddelenie ODCH na COVID oddelenie a neskôr sme na 
COVID oddelenie reprofilizovali i FBRL oddelenie. Zriadili sme i  4 lôžkové COVID OAIM. Reprofilizácia vyplývala 
v zmysle príkazov ministra zdravotníctva na zabezpečenie dostatočného počtu lôžok pre pacientov s ochorením 
COVID 19. 

V roku 2021 plánujeme realizovať rekonštrukciu OAIM a v nasledovných rokoch plánujeme zrekonštruovať oddelenie 
FRO, operačné sály vrátane chirurgického.  Nemocnica sa snaží dlhodobo svoj lôžkový fond prispôsobovať potrebám 
poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v regióne. V tomto smere zdravotné poisťovne, napriek našich 
snahám, neumožnili otvoriť oddelenie geriatrie vôbec a oddelenie dlhodobo chorých zazmluvnili až po 
niekoľkoročnom rokovaní. 
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Výsledky v jednodňovej zdravotnej starostlivosti za rok 2020 boli nasledovné: 

 

Druh Jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti 

Počet operačných výkonov za 
rok 2020 

Gynekologická 142 

Chirurgická 107 

Ortopecická 6 

Urologická 4 

Spolu 259 
 

Počet  operačných výkonov v roku 2020 oproti roku 2019 významne  poklesol  z dôvodu pandemickej situácie COVID 
19. V dôsledku rozhodnutia ministra sa nemohli vykonávať v určitom období plánované operácie, kde väčšina 
zákrokov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti patrí. 

 
Záverom je treba povedať, že hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa počtu ukončených 
hospitalizácií, počtu OHV a JZS postupným prechodom na DRG systém stráca výpovednú hodnotu. V roku 2018 sme 
napr. pre VšZP JZS vykazovali vo všetkých vyššie uvedených odboroch, pre ZP Dôveru sme ju však nevykazovali na 
lôžkových oddeleniach /gynekologická, chirurgická, ortopedická/, nakoľko túto Dôvera požadovala hodnotiť ako 
klasickú hospitalizáciu podľa DRG. 

 
Lekárenská zdravotná starostlivosť 
 
NsP zabezpečuje lekárenskú starostlivosť prevádzkovaním nemocničnej lekárne a od konca roku 2015 i verejnej 
lekárne. Verejná lekáreň značne prispela k zlepšeniu hospodárskeho výsledku. 

 

 

6. Ekonomická situácia a analýza hospodárenia 
NsP Myjava sa zamerala na rozširovanie a skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť vyrovnané 
hospodárenie. O tom, že sa to NsP darilo plniť svedčia nasledovné základné údaje. 
 
VÝVOJ NÁKLADOV, VÝNOSOV A  HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU: 
 

Náklady bez penále sociálnej poisťovne boli v roku 2020 oproti roku 2019 vyššie o 1 129 956 € čo, 

predstavuje nárast o 11%. Na zvýšení nákladov sa podieľali predovšetkým: 

 

- osobné náklady, ktoré vzrástli priemerne  o 969  tis. € v dôsledku zákonných nárastov miezd 

a pandemických príplatkov a odmien/podrobnosti uvedieme v časti personálna analýza/ 

a rozšírením zdravotnej starostlivosti o záchrannú zdravotnú službu. 

- navýšili sa náklady na odpisy o 148 tis. € (36%) čo bolo spôsobené zaradením investícii 

- prudký nárast zaznamenali náklady na ostatné služby o 204 tis. € (85%) čo bolo spôsobené 

nárastom nájomného za kuchyňu ( 59 tis. €), pranie prádla externým dodávateľom vo výške 

cca 57 tis. €. Tieto náklady vznikli v dôsledku realizácie stavby komplexná rekonštrukcia 

stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy. Nárast o cca 60 tis. € zaznamenali 

aj náklady na služby informačných technológii z dôvodu zavedenia nových informačných 

systémov. 
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Vývoj nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku, osobných nákladov a mzdových nákladov: 

 
 

Jednotlivé nákladové položky 
Skutočnosť 

2019 
Skutočnosť 

2020 
Rozdiel      

2020-2019 
index 

2020/2019 

  1 2 3=2-1 4=2/1 

Spotreba materiálu 1 438 877 1 426 898 -11 979 0,9917 

Nákup tovaru 1 249 901 1 187 866 -62 035 0,9504 

Spotreba energie 262 983 200 730 -62 253 0,7633 

Opravy a udržovanie 101 049 82 778 -18 271 0,8192 

Cestovné 7 546 6 047 -1 499 0,8013 

Náklady na reprezentáciu 1 025 650 -375 0,6342 

Ostatné služby 239 349 443 682 204 333 1,8537 

Mzdové náklady  4 940 104 5 676 289 736 185 1,1490 

Zákonné soc. Poistenie 1 669 522 1 916 373 246 851 1,1479 

Ostatné sociálne náklady 1 700 1 368 -332 0,8049 

Zákonné sociálne náklady 131 126 117 445 -13 681 0,8957 

Dane a poplatky 32 000 29 200 -2 800 0,9125 

Predaný materiál 50 174 48 554 -1 620 0,9677 

Ostatné náklady na prev. činnosť 16 326 9 230 -7 096 0,5654 

Odpisy 404 441 552 294 147 853 1,3656 

Rezervy 17 326 6 761 -10 565 0,3902 

Opravné položky 1 291 252 -1 039 0,1948 

Úroky 0 1586 1 586 0,0000 

Kurzové straty 66 13 -53 0,1958 

Ostatné finančné  náklady 2 505 2 559 54 1,0216 

Spolu náklady bez penále SP 10 567 310 11 710 575 1 143 265 1,1082 

Daň 30 731 17 422 -13 309 0,5669 

Spolu náklady bez penále SP s  daňou 10 598 041 11 727 997 1 129 956 1,1066 

Penále SP 522 139 0 -522 139 0,0000 

Náklady celkom 11 120 180 11 727 997 607 817 1,0547 

 

Niektoré nákladové položky zaznamenali pokles: 

- spotreba energií klesla o 62 tis. € (24%), hlavným dôvodom poklesu bola znížená spotreba 

energií v dôsledku realizácie rekonštrukcie kuchyne a práčovne,   

- nákup tovaru sa znížil o 62 tis. €. Toto zníženie spôsobila menšia návštevnosť verejnej lekárne 

z dôvodu pandémie Covid 19 a vystavovania e-receptov 

- spotreba materiálu klesla o 11 tis. z dôvodov uvedených v nižšie uvedenej tabuľke. 
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Vývoj rozhodujúcich položiek v materiálových nákladoch. 

 

  Skutočné náklady rozdiel Index 

Vybraté položky materiálu 2020 2019 2020-2019 2020/2019 

Lieky 394 920 484 337 -89 417 0,8154 

Krv a krvné výrobky  85 896 97 897 -12 001 0,8774 

ŠZM a diagnostiká 616 138 544 591 71 547 1,1314 

Dezinfekcia 34 378 35 206 -828 0,9765 

Spolu lieky, krv, šzm, dezinfekcia 1 131 332 1 162 031 -30 699 0,9736 

potraviny spolu 92 459 125 456 -32 997 0,7370 

spolu ostatný materiál 203 107 151 391 51 716 1,3416 

 Spolu materiálové náklady 1 426 898 1 438 878 -11 980 0,9917 

  

Pokles v kategórii liekov a ostatného zdravotníckeho materiálu bol spôsobený nižšou hospitalizáciu 

pacientov a obmedzením v poskytovaní zdravotnej starostlivosti len v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu 

pandémie COVID-19. 

 

Potraviny medziročne klesli o takmer 27 % z dôvodov vyššie uvedených obmedzení.  

 

Ostatný materiál spolu vzrástol z dôvodu nákupu zariadenia do kuchyne v zmysle platného projektu 

vykonávanej rekonštrukcie v sume 92 tis. €. 

 

 

 

 

 

Analýza výnosov 

  

Výnosy NsP v rokoch 2019 a 2020                v EUR 

Jednotlivé výnosové položky 
Skutočnosť 

2019 
Skutočnosť 

2020 
Rozdiel      

2020-2019 
Index 

2020/2019 

  1 2 3=(2-1) 4=(2/1) 

Výnosy zo ZP za zdravotnú starostl. 8 045 561 9 110 941 1 065 380 1,1324 

 z toho: VšZP 6 107 621 6 612 626 505 005 1,0827 

              ostatné ZP 1 937 940 2 498 315 560 375 1,2892 

Podiel výnosov VšZP z  celkových 
výnosov ZP  

0,7591 0,7258 x x 

Ostatné výnosy 1 928 990 1 766 403 -162 587 0,9157 

Transfery a rezervy 465 995 851 189 385 194 1,8266 

Výnosy spolu bez oddlženia 10 440 546 11 728 533 1 287 987 1,1234 

Oddlženie 5 923 686 1 732 096 -4 191 590 0,2924 

Výnosy spolu s oddlžením 16 364 232 13 460 629 -2 903 603 0,8226 

 
V roku 2020 bol zaznamenaný nárast v oblasti výnosov od zdravotných poisťovní podobne ako minulý 

rok 2019.  

Priemerný nárast výnosov zo zdravotných poisťovní bol o 13 %, v absolútnom vyjadrení o 1 065 tis. €.  

Výnosy VšZP vzrástli o 8 %. 

Nárast výnosov od ZP bol spôsobený hlavne:  

-nárastom výnosov od ZP na pokrytie miezd, ale tento nárast nepredstavoval potrebnú výšku na rast 
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zákonných mzdových a  osobných nákladov 

-nárastom objemu výnosov od ZP  súvislosti  s obnovením prevádzky ambulancie RLP o viac ako 546 

tis. €. Z uvedeného vyplýva aké dôležité je získanie jednej efektívnej  zdravotnej činnosti, ktorá sa na 

raste výkonov podielala viac ako 50 percentami. 

 

Ostatné výnosy poklesli o 162 tis. €, hlavným dôvodom bol pokles tržieb vo verejnej lekárni. 

  

Položka transfery a rezervy sa zvýšila z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov od MZ SR na 

riešenie pandemickej situácie. 

 

Tieto skutočnosti viedli teda k celkovému nárastu výnosov bez vplyvu oddlženia v roku 2020 

oproti roku 2019 o 1 287 tis. € (12 %). 

 

Celkové výnosy s oddlžením poklesli o 2 903 tis. € z dôvodu nižšieho oddlženia, nakoľko NsP 

v posledných rokoch podstatne znížila zadlženie voči dodávateľom ako aj Sociálnej poisťovni. 

 

 

 

Analýza hospodárskeho  výsledku  
    

Celkový hospodársky výsledok v roku 2020 dosiahol 1 732 632 €. Tento bol ovplyvnený 

oddlžením v sume 1 732 096 €. NsP dosiahla po odpočítaní daného oddlženia kladný 

hospodársky výsledok v sume 536 €. 

 

 

 

Hospodársky výsledok za roky 2018, 2019 a 2020 

 

                                                                                                                                v Eur 

 Ukazovateľ Rok  2018 Rok 2019 Rok 2020 
rozdiel            

2020-2019 
index 

2020/2019 

Náklady celkom 13 489 914 11 120 180 11 727 997 607 817 1,05 

Náklady bez oddlženia 9 310 682 10 580 715 11 727 997 1 147 282 1,11 

Výnosy celkom 14 613 308 16 364 231 13 460 629 -2 903 602 0,82 

Výnosy z oddlženia 5 081 355 5 923 686 1 732 096 -4 191 590 0,29 

Výnosy bez oddlženia 9 531 953 10 440 545 11 728 533 1 287 988 1,12 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 1 123 393 5 244 051 1 732 632 -3 511 419 0,33 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  
bez oddlženia  

221 272 -140 170 536 140 706 0,00 

                                                         

Komentár 

NsP Myjava dosiahla, po roku 2017 kedy bola strata vo výške 528 128€,  v roku 2018 kladný 

hospodársky výsledok v sume 221 tis. €  bez oddlženia. Základom tohto úspechu bol nízky nárast 

nákladov pri raste výnosov. Už v minuloročnej správe o činnosti sme skonštatovali, že napriek tomuto 

úspechu vyrovnanosť hospodárenia v nasledujúcich rokoch nie je zaručená. To sa prejavilo aj v roku 

2019, kedy sme dosiahli stratu 140 tis. €. Táto strata vyplýva z nasledujúcich skutočností: 
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1. Veľmi vysoký rast osobných nákladov o takmer 1 mil. € v súvislosti s rastom miezd 

zdravotného personálu o 16 %  a  rastom miezd nezdravotníckych zamestnancov  z titulu rastu 

minimálnej mzdy/všetko sa jedná o nárast miezd vyplývajúcich zo zákonov/ 

 

2. Nepokrytie nárastu nákladov na  mzdy a odvody zo strany zdravotných poisťovní 

/resp. štátu, lebo ten za týmito rozhodnutiami stojí/ je rozhodujúcim faktorom, ktorý spôsobuje 

stratovosť  celého zdravotníckeho systému. V tomto smere jedine VšZP sa snaží premietnuť 

navýšenia z titulu rastu miezd už od 1.1. ale na druhej strane znižuje objednávku z titulu 

poklesu poistencov .  Dôvera využíva celý systém tak, aby svoje výdaje minimalizovala.  Rast 

mzdových nákladov je väčšinou už od 1.1., ale zdravotné poisťovne navyšujú zmluvy obyčajne 

až od 1.4. Z tohto vyplýva že štát neukladá zdravotným poisťovniam povinnosť zabezpečiť 

financovanie zdravotnej starostlivosti. 

 

3. Proces elektronizácie zdravotníctva a zavádzanie DRG systému si vyžaduje neustály 

rast nákladov a prínosy z týchto činností, či chceme alebo nechceme, budú v dlhšom časovom 

horizonte. Štát sa viac prikláňa k požiadavkám zdravotných poisťovní na nižšie výdaje.   

 

 

Vyššie uvedené vplyvy sa prejavovali aj v roku 2020 a napriek tomu sa podarilo zabezpečiť 

vyrovnané hospodárenie. Rast osobných nákladov bol v roku 2020 o 14  %, čo bolo o dve percentá 

menej ako rok predtým. Rozhodujúcim faktorom na zabezpečenie efektívnosti malo získanie 

povolenia na prevádzkovanie efektívnej ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 

  

 

Celkový hospodársky výsledok ovplyvnilo oddlženie, ktorého priebeh popisujeme v časti záväzky. 

 

 

Analýza záväzkov a pohľadávok 

V roku 2020 sa zlepšil vývoj zadlženosti. Záväzky voči  dodávateľom v medziročnom porovnaní poklesli 

o 60 tis. €. Pokiaľ aj niektoré druhy záväzkov z obchodného styku vzrástli, vyplynulo to skôr z rastu 

objemu fakturácie dodávateľov ako z dôvodu zadlžovania sa. 

Záväzky po lehote splatnosti u dodávateľov máme len 84 565 € a  klesli o 60 tis. €. Najviac záväzkov 

po lehote splatnosti máme u dodávateľov liekov 78 019 € a  lehota splatnosti v tomto segmente  len 

výnimočne presahuje 100 dní. Pri priemernej mesačnej spotrebe liekov a ŠZM cca 80 tis. € to 

znamená, že naša zadlženosť u dodávateľov liekov je priemerne 1 mesiac. Ostatné faktúry uhrádzame   

takmer všetky   v lehote splatnosti.   

 

V roku 2018 v zmysle uznesenia vlády z roku 2017 pristúpilo MZ SR k oddlženiu. Toto bolo realizované 

nasledovne: 

 

- oddlženie záväzkov z obchodného styku predstavovalo v NsP Myjava len malú sumu 12 tis. € 

vzhľadom na nízky objem záväzkov z obchodného styku k 31.12.2016.  

- oddlženie záväzkov zo Sociálnej poisťovne v sume 5 069 892,52 €. Tieto záväzky /penále/ boli 

vyčíslené v roku 2011 v sume 890 659,76 € a v sume 4 179 232,76 € v roku 2018 

 

V roku 2019 oddlženie bolo realizované nasledovne: 

- oddlženie záväzkov zo Sociálnej poisťovne v sume 5 923 683,83 € k 31.12.2019.  

- oddlženie záväzkov z obchodného styku  NsP Myjava nerealizovala, nakoľko mala uhradené 

v predmetnom období oddlženia všetky záväzky po lehote splatnosti. 

 



Výročná správa nemocnice s poliklinikou Myjava za rok 2020 
15 

 

 

 

 

V roku 2020 bolo realizované  oddlženie nasledovne: 

- oddlženie záväzkov zo Sociálnej poisťovne v sume 1 731 469 €, z toho istina bola výške 1 209 330 € 

a penále vo výške 522 139 €. 

 
 
 
Stav záväzkov k 31.12.2020 a 31.12.2019   v lehote splatnosti a po lehote splatnosti a spolu 

údaje sú v € 

ZÁVÄZKY 

Záväzky k 31.12.2019            
po lehote splatnosti 

ZÁVÄZKY SPOLU rok 
2019 

Záväzky k 31.12.2020             
po lehote splatnosti 

ZÁVÄZKY SPOLU rok 
2020 

Rozdiel 
záväzkov 

spolu 

Istina Penále istina penále Istina Penále istina penále   

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8-4-3 

DODÁVATELIA 136 282 334 491 135 334 84 565 334 430 633 334 -60 502 

Lieky a ŠZM 120 229   404 522   78 019   339 016   -65 506 

Plyn     3790       -5 553   -9 343 

Elektrická energia     4 179       4 003   -176 

Vodárne a kanalizácie     4 747       4 337   -410 

Ostatní dodávatelia energií                 0 

Telekomunikácie -1015   446       65   -381 

Medicinálne plyny     5 124       6 722   1 598 

NTS     6 158       8 766   2 608 

Záväzky voči iným ZZ     0       0   0 

Záväzky za diagnostiku                 0 

údržba a servis IT (HW+SW)     527       924   397 

údržba a servis zdrav. tech. 4635   5 465       6 100   635 

Potraviny 275 334 17 991 334 33 334 11 022 334 -6 969 

odvoz a likvidácia odpadu     3 651       5 172   1 521 

údržba a servis výťahov     29       30   1 

ostatné služby 12 158   34 506       0   -34 506 

Investiční dodávatelia                 0 

VEREJNÉ FINANCIE 230 456 522 139 522 269 522 139 872 933 0 1 176 564 0 132 156 

Daňový úrad     81 858       73 095   -8 763 

Sociálna poisťovňa 230 456 522 139 381 402 522 139 872 933   1 037 443 0 133 902 

Zdravotné poisťovne 0 0 59 009 0 0 0 66 026 0 7 017 

     -VŠZP     41 089       43 524   2 435 

     -Dôvera     16 085       19 923   3 838 

     -Union ZP     1 835       2 579   744 

ZAMESTNANCI 0 0 356 054 0 0 0 392 424 0 36 370 

Záv. voči zamestnancom     330 724       365 751   35 027 

Záv. zo sociálneho fondu     25 188       26 673   1 485 

Ostatné záväzky     142   
 

      -142 

INÉ ZÁVÄZKY 1 223 735   1 296 569   13 778    129 523   - 1 167 046 

SPOLU 1 590 473 522 473 2 666 027 522 473 971 276 334 2 129 144 334 -1 059 022 
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Stav pohľadávok k 31.12.2020 /údaje sú v €/   

 

Pohľadávky 2016 2017 2018 2019 2020 
Rozdiel 

r.2020-2019 

VšZP 933 634 867 727 1 021 227 1 114 104 1 196 490 82 386 

VZP Dôvera 139 634 109 185 272 308 183 632 176 991 -6 641 

UNION ZP 47 073 48 334 24 394 54 785 62 882 8 097 

Ostatné 241 299 236 328 231 219 240 977 254 977 14 000 

Spolu 1 361 640 
640 

1 261 574 1 549 148 1 593 498 1 691 340 97 842 

 
            

Pohľadávky od roku 2015  rastú. Tento  nárast pohľadávok u ZP súvisí  s nárastom mesačných 

faktúr oproti minulému roku z titulu zvýšenia výkonov.      

 

 
 

7. Podnikateľská činnosť 

Porovnanie nákladov výnosov a výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti za roky 2019 a 2020: 

V roku 2020 mala NsP jednu podnikateľskú činnosť - verejnú lekáreň. 

Kopaničiarsku verejnú lekáreň sme zriadili za účelom predaja liekov a zdravotníckych pomôcok 

pacientom koncom roku 2015 s postupným zvyšovaním výkonnosti až do roku 2020, keď sa tento 

nárast zastavil z dôvodu pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a z dôvodu zavedenia 

e-receptov. Jej efektívnosť pomáha nemocnici pri získavaní zdrojov pre zabezpečenie zdravotnej 

starostlivosti. My v podstate nepovažujeme poskytovanie služieb vo verejnej lekárni za podnikateľskú 

činnosť. Tieto lieky predpisujú i lekári na zabezpečenie liečby pacientov. 

Porovnanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti za roky 2019 a 2020: 

  2019 2020 

Ukazovateľ Hlavná činnosť  
Podnikateľská 

činnosť 

Spolu hlavná 
a 

podnikateľská 
činnosť  

Hlavná činnosť 
Podnikateľská 

činnosť 

Spolu hlavná 
a 

podnikateľská 
činnosť 

Náklady celkom 9 671 199 1 418 250 11 089 449 10 372 839 1 337 736 11 710 575 

Výnosy spolu 14 800 227 1 564 005 16 364 231 12 051 439 1 409 190 13 460 629 

Výsledok 
hospodárenia pred 
zdanením (+/-) 

5 129 028 145 754 5 274 782 1 678 600 71 454 1 750 054 

Splatná daň 
z príjmov 

112 30 619 30 731 2417 15 005 17 422 
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8. Investície     
Kapitálové výdavky 

 
Nákup prístrojov zo zdrojov TSK bol nasledovný 

 

 

Kapitálový výdavok 
Rozpočet 
2020 v € 

Plnenie rozpočtu     
2020 v € 

 

Prístrojové vybavenie a dopravné prostriedky: 

  1 Videokolonoskop 23 512 23 280 

2 Sanitné vozidlo 137 000 137 000 

3 Mikroskop –doplatok  DPH z predchádzajúceho roku 604 604 

SPOLU 161 116 160 884 

 

 

Nakúpené prístroje umožňujú skvalitňovať zdravotnú starostlivosť, udržiavať resp. zvyšovať 

ekonomickú efektívnosť. 

 

 

V roku 2020 boli zrealizované zo zdrojov TSK  v rámci rekonštrukcií a modernizácií 

nasledovné akcie 

 

 

Kapitálový výdavok 
Rozpočet 
2020 v € 

Plnenie rozpočtu     
2020 v € 

1 
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne 
a práčovne vrátane strechy 

2 720 383  2 718 509,89  

2 Rekonštrukcia boxu pre zosnulých 3 453  3 453,34  

 

spolu 2 723 836 2 721 963,23  

  

 

Vzhľadom na dlhšie trvanie verejných obstarávaní a posunutým začiatkom stavebných úprav 

OAIM na 4.Q. nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov ako sa pôvodne plánovalo. 

 

 

 

Už pri hodnotení zdravotnej starostlivosti sme spomínali ako finančné zdroje z TSK pomáhajú 

skvalitňovať zdravotnú starostlivosť. Z tohto pohľadu je výnimočný i vývoj zdrojov  z TSK na 

kapitálové výdavky poskytnuté NsP Myjava ako ukazuje nasledovný graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výročná správa nemocnice s poliklinikou Myjava za rok 2020 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj zdrojov z TSK na investície pre NsP Myjava v rokoch 2016-2020 
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9. ĽUDSKÉ ZDROJE 

PERSONÁLNA OBLASŤ 
 

NsP Myjava mala k 31.12.2020 v evidenčnom počte 350 zamestnancov. 
 

3.1. Prepočítaný stav zamestnancov podľa povolaní k 31.12.2016-31.12.2020: 
 

Povolanie//Rok 2016 2017 2018 2019 2020 
Vývoj= 

5-4 
Index 5/4 

X 1 2 3 4 5 6 7 

Lekár 47,7 41,3 42,7 39,4 42,85 3,45 1,0876 

Farmaceut 1,5 1,5 2 3 2 -1 0,6667 

Sestra 100 95,1 91,02 90,52 95,77 5,25 1,0580 

Pôrodná asistentka 14 13 12 11 11 0 1,0000 

Fyzioterapeut 9 7 10 9 10 1 1,1111 

Verejný zdravotník               

Zdravotnícky laborant 15 15 15 15 15 0 1,0000 

Nutričný terapeut 2 2 2 2 2 0 1,0000 

Rádiologický technik 5,94 5,94 6 7 7 0 1,0000 

Zdrav. záchranár         2 2   

Farmaceut. laborant 1 1 1,75 2 2 0 1,0000 

Masér 2 0,4 2 2 2 0 1,0000 

Praktická sestra 11 9 14 18 20,37 2,37 1,1319 

Sanitár 17 19 17 21 18 -3 0,8571 

Iný zdrav. pracovník 1,6 1,6 1,6 1 1 0 1,0000 

Iné....               

THP 18,1 16,7 16,7 17,7 17,7 0 1,0000 

Robotníci 83,5 81,2 82,5 83,5 87 3,5 1,0419 

Zdrav. prac. spolu 227,74 211,84 217,07 220,92 230,99 10,07 1,0456 

Nezdrav prac. spolu  101,6 97,82 99,2 101,2 104,7 3,5 1,0346 

z toho PPZ 3 6 7 6 7 1 1,1667 

Zamestnanci spolu 329,34 309,66 316,27 322,12 335,7 13,57 1,0421 
  

 

Komentár 

Počet zamestnancov - prepočítaný k 31.12.2020 oproti predchádzajúcemu obdobiu roku 2019 vzrástol 

o 13,57%. Podarilo sa nám zastaviť dlhšie trvajúci pokles zamestnancov v povolaní lekár a sestra. 

Počet lekárov nám vzrástol o 3,45% a počet sestier o 5,25 %. Nárast sme zaznamenali v povolaní 

zdravotnícky asistent (+2,37) a zdravotnícky záchranár (+2,00). 

 

 

Vývoj priemerného evidenčného počtu pracovníkov v rokoch 2013-2020 (PEPP): 

 

Ukazovateľ  
ROK 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PEPPP 344,58 331,737 333,587 336,779 320,199 312,95 318,79 330,27 
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Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že priemerný evidenčný počet zamestnancov od roku 2013 až do 

roku 2018  zaznamenával pokles počtu zamestnancov. Pozitívne hodnotíme nárast počtu pracovníkov 

v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 (+11,48).  

 

 

Priemerný vek zamestnancov podľa povolania v roku 2019 - 2020: 

 

Povolanie//ukazovateľ Priemerný vek  Povolanie//ukazovateľ Priemerný vek  

  2019 2020   2019 2020 

Lekár 47 47 Zdravotnícky záchranár  0 32 

Farmaceut 47 52 Farmaceutický laborant 46 48 

Sestra 51 51 Masér 45 46 

Pôrodná asistentka 54 55 Praktická sestra 33 34 

Fyzioterapeut 36 36 Sanitár 46 49 

Zdravotnícky laborant 51 52 Iný zdrav. pracovník 43 44 

Nutričný terapeut 51 52 THP 48 51 

Rádiologický technik 43 45 Robotníci 53 53 

   

Zamestnanci spolu 49 49 

 

 

 
 

Veková štruktúra zamestnancov v  NsP Myjava k 31. 12. 2020: 

 

Vek Obdobie 20–24 25-29 30-34 35–39 40–44 45-49 50–54 55-59 60-64 
65– 
viac 

NsP z toho: 2019 8 18 19 27 38 41 60 68 43 16 

  2020 10 20 19 25 38 42 52 71 52 21 

 - Lekári 2019 0 5 4 9 4 5 6 6 2 6 

  2020 0 7 4 8 5 5 5 6 3 7 

 - Sestry 2019 0 1 1 7 16 14 23 18 13 5 

  2020 1 3 1 6 16 16 19 21 13 7 

 - Pôrodné 
asistentky 

2019 0 0 0 0 1 1 2 6 0 1 

  2020 0 0 0 0 1 1 1 7 1 0 

 
 

 

 Priemerný vek zamestnancov v NsP Myjava je 49 rokov. Veková štruktúra „upozorňuje“, že podiel 

zamestnancov  50 rokov a viac z celkového počtu zamestnancov (350) je 196, t.j. 56 %. 60 rokov 

a viac je v NsP zamestnaných 73 ľudí, t.j. 20,86% a mierne sa zhoršuje. 

 

Potreba a dopyt po zdravotnej starostlivosti neustále rastie a populácia starne. Starnú nielen naši 

pacienti, ale starnú aj zamestnanci NsP. Pri veku odchodu do dôchodku 64 rokov nás čaká v priebehu 3 

– 15 rokov postupná generačná výmena zamestnancov nad 50 rokov, čo bude vzhľadom na situáciu na 

trhu práce zdravotníckych, ale aj prevádzkových zamestnancov pomerne komplikované. Každoročný 

pokles zamestnancov, mimo plánovaných racionalizačných opatrení, spôsobuje problémy pri 

zabezpečovaní prevádzky nemocnice.  
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3. 2.  Priemerná mesačná mzda  v r á t a n e práce nadčas a pohotovostných služieb podľa 

jednotlivých povolaní pracovníkov         
 /údaje sú v €/      

Povolanie/ROK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Vývoj = 

6-5 
Index 6/5 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lekár 2 018,50 2 201,53 2 400,58 2 716,69 3 190,61 3 626,54 435,93 1,1366 

Farmaceut 1 971,04 2 637,09 3 205,72 3 023,80 2 133,96 2 136,66 2,70 1,0013 

Sestra 756,09 867,93 913,61 968,15 1 179,08 1 308,98 129,90 1,1102 

Pôrodná 
asistentka 

795,32 937,56 936,77 965,96 1 089,69 1 251,94 162,25 1,1489 

Fyzioterapeut 551,86 731,94 710,85 766,38 865,82 929,46 63,64 1,0735 

Verejný 
zdravotník 

            0,00   

Zdrav. laborant 700,55 1 033,49 1 068,74 1 133,66 1 280,70 1 404,55 123,85 1,0967 

Asistent výživy 644,41 825,58 836,83 873,91 992,64 1 046,10 53,46 1,0539 

Rádiol. technik 810,90 1 086,30 1 064,59 1 053,36 1 291,00 1 430,05 139,05 1,1077 

Zdrav. záchranár           1 663,71 1 663,71   

Farmac. laborant  631,85 922,72 803,04 399,76 1 207,90 1 223,78 15,88 1,0131 

Masér 380,58 639,25 611,17 669,91 770,87 369,49 -401,38 0,4793 

Praktická sestra 440,24 722,95 762,81 851,93 1 023,08 1 114,17 91,09 1,0890 

Sanitár 484,98 583,19 611,31 644,48 768,18 845,89 77,71 1,1012 

Iný zdrav. prac. 1 296,59 1 940,44 1 944,57 2 060,66 2 185,63 2 344,68 159,05 1,0728 

Iné....             0,00   

THP 687,75 780,51 898,49 1 015,35 1 087,73 1 223,80 136,07 1,1251 

Robotníci 407,04 492,06 518,67 575,80 659,67 716,02 56,35 1,0854 

Zdrav. prac.   986,24 1 166,20 1 219,03 1 294,56 1 499,15 1 674,88 175,73 1,1172 

Nezdrav. prac.  455,59 545,29 585,17 651,03 732,53 803,89 71,36 1,0974 

Zamestnanci 
spolu 

826,30 978,42 1 026,46 1 093,92 1 258,51 1 405,14 146,6300 1,1165 

                                                                                        

Komentár 
 

Priemerná mzda  v roku 2020 sa oproti priemernej mzde  roku  2019 zvýšila o 11,65 %, v absolútnej 

čiastke o 146,63 €, z toho v povolaniach zdravotníckych zamestnancov o 175,73 €, u nezdravotníckych 

zamestnancov o 71,36 €. Z dôvodu dlhodobej PN sme zaznamenali pokles priemernej mzdy (- 401,38 

€) v povolaní masér.  

Nárast priemernej mzdy bol spôsobený platovou úpravou, ktorá  vychádzala  z minimálnej výšky 

základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov ustanovenou zákonom č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách   v 
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zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nárastom minimálnej mzdy v zmysle 

Zákonníka práce a vplyvom mimoriadnych príplatkov súvisiacich s pandemickou situáciou.  

 

Vývoj vybraných ukazovateľov v rokoch 2012-2020: 

 

Ukazovateľ  
ROK 
2012 

ROK 
2013 

ROK 
2014 

ROK 
2015 

ROK 
2016 

ROK 
2017 

ROK 
2018 

ROK 
2019 

ROK 
2020 

Celková cena práce v 
tis. € 

4343,93 4638,71 4379,90 4537,68 5421,19 5430,64 5699,56 6648,21 7606,15 

Priemerný  EPP 
prepočítaný 

340,87 344,58 331,74 333,59 336,78 320,20 312,95 318,79 330,27 

Priemerná mzda v € 772,32 809,14 801,07 829,71 978,42 1026,46 1093,92 1258,51 1405,14 

 

Ako dokumentuje vyššie uvedená tabuľka neustále legislatívne zmeny (novela Zákonníka práce, 

realizácia mzdových úprav v súlade so zákonnými normami,...) majú výrazný vplyv na stále rastúcu 

celkovú cenu práce zamestnancov. Celková cena práce vzrástla v porovnaní s rokom 2012 o 75,13 % ( 

+ 3.262,22 tis. €) a priemerná mzda vzrástla o 81,99 % ( +632,82 €). 

 

 

 

10. Ozdravný plán nemocnice 

 
Prvoradým cieľom ozdravných plánov je stabilizácia finančnej situácie a zabezpečenie vyrovnaného 

hospodárenia, pri zabezpečení kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Na zabezpečenie efektívnosti je potrebné 

realizovať opatrenia, ktoré si nemocnica vytýčila za cieľ. Na základe týchto ozdravných opatrení sa 

predpokladali v roku 2018, 2019 a 2020 nižšie náklady na lieky a diagnostiká ako sme mali v roku 2017. 

Ozdravné  opatrenia v mzdovej oblasti mali zabezpečiť, aby nárasty osobných nákladov boli čo najnižšie. 

Nedokážeme však eliminovať nárasty miezd, a teda aj osobných nákladov, z titulu zákonných úprav. Aj 

vďaka dobrej výkonnosti v prvom polroku 2017 sa nám podarilo vyjednať také zmluvné podmienky od 

zdravotných poisťovní,  ktoré umožnili zvýšiť výkonnosť nemocnice v roku 2018 a 2019. Vývoj 

hospodárskeho výsledku znázorňuje nasledovná tabuľka: 

 

Ukazovateľ 
                                                      Rok                                                                     v € 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Projektovaný HV 
v Ozd. pláne 

    
   

-368 000 -170 000 3 000 

HV po zdanení -876 920 -654 720 -701 267 -447 204 -528 128 221 272 -140 170 536 

 

NsP Myjava dosiahla v roku 2017 stratu 528 tis. €. Následne rok 2018 bol prvým rokom, kedy sme dosiahli 

zisk  1 123 tis €. Tento zisk bol ovplyvnený čiastočne oddlžením, ale NsP by dosiahla zisk aj bez oddlženia v 

sume 221 tis. €. 

Rozhodujúcim z hľadiska výnosov v roku 2018 bolo zvýšenie výnosov zo zdravotných poisťovní  VšZP a 

Dôvera   takmer o 15 %. Toto navýšenie bolo potrebné hlavne z titulu pokrytia nárastu mzdových nákladov. 

Celkové výnosy v roku 2018 dosiahli 14 613 tis. €, pričom vplyv oddlženia bol 5 082 tis. €. Celkové náklady v 

roku 2018  dosiahli  13 489 tis. €, z toho bolo penále zo SP zúčtované v roku 2018 za predchádzajúce roky v 

sume  4 172 tis. €.  

Oproti projektovanej strate 302 tis. € sme dosiahli zisk bez oddlženia 221 tis. €, a tým sme zabezpečili 
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základné rámce splnenia ozdravného plánu. Základom kladného hospodárskeho výsledku v roku 2018 bol 

nízky nárast nákladov pri raste výnosov. 

 

V roku 2019 sme dosiahli stratu 140 170€. Tento výsledok bol ovplyvnený hlavne nárastom osobných 

nákladov o  974 005 € (16,4%) oproti roku 2018. Rast osobných nákladov bol spôsobený hlavne rastom 

úprav miezd vyplývajúcich zo zákona, rastom odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne a 

rastom ostatných osobných nákladov. Samozrejme, že našim cieľom bolo dosiahnuť vyrovnané 

hospodárenie, ale vzhľadom na vyššie uvedené,  nemožno považovať dosiahnutie straty 140 740 € za 

neúspech. V rámci ozdravného plánu bola na rok 2019 projektovaná strata 170 tis. €.  

 

Podstatne sa v roku 2019  zlepšil vývoj zadlženosti. Záväzky spolu boli k 31.12.2018  8 309 430€ a k 

31.12.2019 dosiahli výšku 3 685 785€. K 31.12.2019 máme záväzky po lehote splatnosti u dodávateľov len 

v sume 136 282 €. Rast osobných nákladov pokračoval aj v roku 2020, zaznamenali sme 14 % nárast a ten 

bol spôsobený hlavne rastom úprav miezd vyplývajúcich zo zákona, čo malo za následok rast odvodov do 

zdravotných poisťovní a  sociálnej poisťovne. Mzdové náklady rástli aj z dôvodu vyplácania mimoriadnych 

odmien zdravotníckym pracovníkom za prvú vlnu COVIDu. V roku 2020, v roku pandémie spôsobenej 

vírusom SARS COV-19 sme dosiahli bez oddlženia vyrovnaný výsledok hospodárenia. 

 

Na základe plnenia ozdravných opatrení, podstatného zlepšenia v hospodárení a  znižovania záväzkov je 

možné konštatovať, že zabezpečujeme plnenie ozdravného plánu.  

 

 

11. Predpokladaný vývoj nemocnice v roku 2021 

Základným cieľom NsP Myjava je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pacientom v spádovej oblasti. 

Od tohto cieľa sa potom odvíjajú všetky ostatné ciele zdravotníckeho zariadenia. 

 

Dlhodobým cieľom v ekonomickej oblasti je zabezpečenie maximálnych zdrojov pre poskytovanie kvalitnej a 
pritom efektívnej zdravotnej starostlivosti. Nevyhnutné je splniť základnú podmienku pre zabezpečenie tohto 
cieľa, a to vyrovnané hospodárenie a likvidácia dlhov z minulých období. 

 
Vyrovnané hospodárenie čo sa nám podarilo v roku  2018 i 2020. Udržateľnosť tohto vyrovnaného 

hospodárenia nezávisí však iba od realizácie racionalizačných opatrení,  ale závisí aj od podmienok 

financovania zo zdravotných poisťovní a predovšetkým mzdovej politiky štátu. Už v minulých rokoch  

štát vytvoril ďalšie disproporcie ekonomike  zdravotníckych zariadení.  Rast miezd zamestnancov  

nebol pokrytý zdravotnými poisťovňami a obdobný vývoj je i v roku 2021. 
  
Za cieľ sme si vytýčili minimalizovať dlhy po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni a voči dodávateľom.  

 
Prioritou v roku 2021 je úspešné dokončenie rekonštrukcia priestorov OAIM vrátane prvotného vybavenia v 
predpokladanej hodnote viac ako 0,5 mil. € a vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu 
a modernizáciu operačných sál a chirurgického oddelenia . 
 

V budúcnosti našou ambíciou je zriadiť oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti (geriatrické oddelenie, alebo 
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oddelenie ošetrovateľskej starostlivosti), obnoviť činnosť ambulancii: traumatologickej, klinickej onkológie, 

nefrologickej. 

 

Na naplnenie týchto zámerov a ambícií je dôležité prijať a dovzdelávať zdravotníckych zamestnancov. Z tohto 

dôvodu sa ako nemocnica budeme i naďalej zapájať do vzdelávacích projektov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie a 

obnovu kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov, s cieľom zabezpečiť kvalitu poskytovaných zdravotných služieb. 

Projekty na podporu ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve by bolo vhodné rozšíriť o ďalšie špecializácie 

lekárov, napr.  onkológia, traumatológia, prípadne dovzdelávanie iných povolaní zdravotníckych pracovníkov. 

 

V podnikateľskej činnosti chceme využiť materiálne a technické možnosti zdravotníckeho zariadenia na dosiahnutie 
dodatočných zdrojov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. 

 

 

 

 

Záver 

Základný cieľ - poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti nie je možné - bez dostatku zdrojov a v dlhodobom 
meradle bez vyrovnaného hospodárenia. Už v roku 2016 sa nám podarilo navýšiť objem výkonov o viac ako jeden 
milión EUR napriek tomu, že sme v zmysle zákonných opatrení museli 888 tis. EUR použiť na osobné náklady, znížili 
sme stratu o 30 percent. Rok 2017 nebol v tomto smere taký úspešný. Výkony sa zvýšili iba o 244 tis. € a zvýšili sme 
stratu o 100 tis. €. Zvýšenie straty bolo spôsobené znížením cien za niektoré druhy zdravotnej starostlivosti, ktoré 
VšZP realizovala v rámci  ozdravného plánu na zníženie svojej straty. V roku 2018 sa podarilo zabezpečiť vyrovnané 
hospodárenie a dosiahnuť zisk v objeme 221 tis. € vďaka zvýšeniu príjmov a úspornej nákladovej politike. V roku 
2019 sme dosiahli z pohľadu vývoja nepodstatnú stratu 140 tis. €. V roku 2020 sme opäť zabezpečili vyrovnané 
hospodárenie 

Rok 2021 bude mimoriadne náročný  na udržanie vyrovnaného hospodárenia. Znova musíme konštatovať, že 
nepokrytie nárastu mzdových nákladov je rozhodujúcim faktorom ohrozenia ekonomickej efektívnosti 
zdravotníckych zariadení. Okrem toho sa v roku 2020  pripojil ešte 1 neočakávaný problém a to pandémia 
koronavírusu. A ani v roku 2021 nevieme odhadnúť dopady tejto pandémie. 

A v nasledujúcom období nás čaká stále výzva - zabezpečiť chod nemocnice dostatočným počtom personálu. 
Nedostatok lekárov a zdravotných sestier si vyžiada jednak zvýšenú potrebu finančných zdrojov na mzdy a súčasne je 
nevyhnutné vytvoriť kvalitné podmienky pre vykonávanie práce. 

Výsledkom všetkých týchto snažení musí byť v prvom rade kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a 

maximálna spokojnosť pacienta.  

 

V Myjave dňa 15.5.2020 

MUDr. Henrich Gašparík, PhD. 

    riaditeľ v.r. 

Prílohy 

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020 

Súvaha k 31.12.2020 

Poznámky účtovnej závierke k 31.12.2020 
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Poznámky k 31.12.2020 

 
  

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Nemocnica s poliklinikou Myjava 

Sídlo účtovnej jednotky Myjava, Staromyjavská 59,  

IČO 00610721 

Dátum zriadenia  1.6.1991    

Spôsob zriadenia Zriaďovacou listinou  

Názov zriaďovateľa Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo zriaďovateľa K dolnej stanici7282/20A 

911 01 Trenčín 

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku     áno 

    nie 

d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 

celku verejnej správy 

    áno 

    nie 

 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  

 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

 

 

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia 

MUDr. Henrich Gašparík PhD, riaditeľ NsP Myjava 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

330,3 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 

z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

350 

 

 

 

23 

 

 

 

 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky: 
 

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (počet) 

 

- príspevkové  organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (počet) 
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- neziskové organizácie založené/zriadené  

účtovnou jednotkou (počet) 

 

- právnické osoby založené účtovnou 

jednotkou (počet) 

 

 

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti                                                                              áno              nie 

 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému 

obdobiu                                                                                                            áno              nie 

 

Ak áno:  
 

Druh zmeny  

 

Dôvod zmeny  

Vplyv zmeny na hodnotu 

majetku, záväzkov, 

vlastného imania 

a výsledku hospodárenia 

 

Peňažné vyjadrenie  

 

    

 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

Položky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou 

činnosťou 

vlastnými nákladmi  

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou 

činnosťou 

vlastnými nákladmi 

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný 

majetok získaný bezodplatne 

reálnou hodnotou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 

g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

i) zásoby získané bezodplatne reálnou hodnotou 

j) pohľadávky  menovitou hodnotou 

k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 

l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy budúcich 

období sa vykazujú vo výške, ktorá je 

potrebná na dodržanie zásady vecnej a 

časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  menovitou hodnotou 

n) rezervy  oceňujú sa v očakávanej výške záväzku 

o) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy 

budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá 

je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 

časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

p) deriváty pri nadobudnutí  obstarávacou cenou 
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4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov 

a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 

 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 

vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať 

sa začína: 

  odo dňa jeho zaradenia do používania 

  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania 

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

1 4 25 

2 6 16,67 

3 8 12,5 

4 12 8,335 

5 20 5 

6 40 2,5 

 

 

 

 

 

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k  

- odpisovanému dlhodobému majetku                                                                   áno              nie 

- neodpisovanému dlhodobému majetku                                                               áno              nie 

- nedokončeným investíciám                                           áno              nie 

- dlhodobému finančnému majetku                                           áno              nie 

- zásobám                                                                             áno              nie 

- pohľadávkam                                                                             áno              nie 

 

Účtovná jednotka  tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, 

že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 

1 rok najviac do výšky   100    % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  

 

 

6. Zásady pre vykazovanie transferov. 

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky 

súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  

Bežný transfer  
- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 

- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami 

 

 

 

Kapitálový transfer  
- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 

(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého 

majetku).  
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- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s 

odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).  

  

 

 

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro. 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na 

menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 

Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena 

nakúpená. 

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá 

použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 

bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom 

určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa 

prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 

centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 

prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa 

prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  

 

 

 

Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

A Neobežný majetok 

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) 

Textová časť k tabuľke č.1   

Tak ako to vyplýva z tabuľky č.1 v roku 2020 bol obstaraný majetok v úhrnnej sume 2.883.709,89 € 

Z toho: 

- prírastok na účte 022 Samostatné hnuteľné veci v sume 740 045,80 € ktorý vznikol zaradením majetku: 

  - zaradením vybavenia kuchyne a práčovne 711 645,80 € 

  -nákupu prístrojov na zdravotnícke účely: Videokolonoskop Olypmus v sume 23280,00 €, Leonardo   

   mini –cievy 3 000,00 € Tumescentná pumpa DISPENSER  1 920,00 €, 

-úbytok na účte 022 v sume 395 466,70 €  predstavovali najvýznamnejšie položky vyradenie zariadenia  

 kuchyne a práčovne v sume 156 757,31 € / 14 ks, morálne a fyzicky zastaralé, obstarané v rokoch 1977-    

 1993/ a vyradenie zdravotníckych prístrojov a zariadení /18 ks,  v úhrnnej hodnote 237 815,83 € z toho  

 najdrahší vyradený prístroj bol Siremobil - pojazdné RTG rok zaradenia 1992, všetky ostatné  prístroje  

 boli morálne a fyzicky zastaralé s rokom zaradenia 1978-2006/.   

-úbytok na účte 028 v úhrnnej sume 18 009,17 € tvorili hlavne vyradenie zariadenia kuchyne a práčovne    

 a zdravotnícke prístroje / spolu 57 prístrojov a zariadení s priem. cenou 315 €, všetky prístroje a   

 zariadenia boli morálne a fyzicky zastaralé, roky nadobudnutia 1988 až 2001)/ 

-prírastok na účte 046 2 006 664 € – rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky kuchyne,  

 práčovne vrátane strechy – stavebná časť pred kolaudáciou a zaradením 
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b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  
Spôsob poistenia Výška poistenia 

Poistená zmluva č 4419010470  v Komunálnej 

poisťovni Poistné riziká: 1.Komplexné živelné 

riziko.  2.Poistenie pre prípad odcudzenia 

3.Poistenie stroj a zariadení a elektroniky. 

4.Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia 

skla,5. Poistenie zodpovednosti za škodu 

Budovy 20 316 764,78 € 

Hnuteľný majetok 2 672 907,70 

Elektronika 2 345 265,55 € 

Zákonné poistenie motorových vozidiel 

3229001178 v komunálnej poisťovni 

 

 

 

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom – negatívne - Organizcia nemá zriadené záložné 

právo 

 

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej 

jednotky v € 
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma v € 

Pozemky  

Budovy, stavby  

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár  

Dopravné prostriedky   

  

Majetok v správe účtovnej jednotky    

Pozemky 215166,30 

Budovy a stavby 6 679 366,96 

Samostatné hnuteľné veci 5 367 914,54 

Dopravné prostriedky 404 493,51 

Nehmotný majetok  384 703,97 

 

 

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo 
  Majetok,  

ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma v € 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy 

 o výpožičke 

 

 

109 852,06  

 

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 

majetku a dlhodobému hmotnému majetku - negatívne 

 

 

 

2. Dlhodobý finančný majetok – negatívne účtovná jednotka nemá  dlhodobý finančný majtok 

 

3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý 

finančný majetok – negatívne  

 

B  Obežný majetok  

1. Zásoby 

a) vývoj opravnéj položky k zásobám - tabuľka  č.2 -  negatívne 
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b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať- negatívne 

 

 

c) spôsob a výška poistenia zásob  
Druh zásob  Spôsob poistenia Výška poistenia 

Poistenie  všeobecnej zodpovednosti 

za škodu  

Poistná zmluva 4419010470 

s komunálnou poisťovňou. 

Podľa zmluvy 

 

 

2. Pohľadávky 

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy  
Pohľadávky Riadok súvahy Hodnota pohľadávok v € Opis 

VšZP 061 1 196 490 Za zdravotnú starostlivosť 

Dôvera 061 176 991 Za zdravotnú starostlivosť 

Union 061 62 882 Za zdravotnú starostlivosť 

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3 

Prírastok opravnej položky k pohľadávkam bol v sume 251,54 €z titulu neuhradenia fa viac ako 1 rok bol 

nasledovný:                    

Dlžník                                                                     suma v € 

Z-carsk s.r.o                                                               159,35 

Hamalová Alena                                                            0,88 

MUDr. Erika Dugová                                                    5,00 

Solidkovo s.r.o                                                             34,96 

Táňa Neuwirth                                                             46,35 

Zlata Mikulinová                                                           5,00 

 

Zrušené opravné položky v pohľadávkach z titulu úhrady v sume 604,91€ 

Z-cars                                                                     604,19 

 

c) 060 súvahy) - tabuľka č.4 

Textová časť k tabuľke č.4  Pohľadávky NsP Myjava sa  mierne  zvýšili. Toto zvýšenie bolo spôsobené  

predovšetkým rastom pohľadávok voči zdravotným poisťovniam v lehote splatnosti z dôvodu rastu  

výkonnosti 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4- negatívne 

d) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia -   negatívne 

e) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať- negatívne  

 

 

3. Finančný majetok  

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  
Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2020 

Peniaze na bankových účtoch 1 072 508,89 

Z toho: Bežný účet 711 702,94 

             Podnikateľský účet 312 959,59 

             Dary 29 406,49 

            Sociálny fond 18 439,87 

 

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri 

ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať- negatívne 
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4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):  negatívne 

 

5. Časové rozlíšenie  

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období -

negatívne 

 

 

 

 

Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A  Vlastné imanie - tabuľka č.5  

Vlastné imanie bolo ovplyvnené nepriaznivým hospodárskym výsledkom v minulých rokoch. Záporný 

nevysporiadaný výsledok  hospodárenia  min rokov vo výške -776 241,81  € sa odstráni  z titulu 

dosiahnutia zisku 1 732 631,80   € v roku  2020.  Základným dôvodom straty v minulosti boli nízke 

platby zdravotnými poisťovňami za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Tento stav sa v roku 2020 

podstatne zlepšil hlavne z titulu  oddlženia ale aj zlepšením hospodárenia.  

 
Názov položky Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného 

imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,  

opravy významných chýb minulých rokov 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

-776 241,81 € 

Výsledok hospodárenia v schvaľovacom 

konaní  

+ 1 732 631,80 € 

 

B  Záväzky 

1. Rezervy – Tak ako je uvedené tabuľka č.7 NsP tvorila rezervy na mzdy a odvody v podnikateľskej 

činnosti  v sume 6 760,56 €  

2. Záväzky podľa doby splatnosti  

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

Textová časť k tabuľke č.8  
 

Záväzky sa v medziročnom porovnaní znížili. Dôvodom priaznivého vývoja záväzkov bolo 

predovšetkým oddlženie, ale aj vyrovnané hospodárenie NsP. 

 

V roku 2018 v zmysle uznesenia vlády z roku 2017  začalo MZ SR s oddlžovaním zdravotníckych 

zariadení.  

Toto oddlženie bolo realizované nasledovne v roku 2018 nasledovne: 

- oddlženie záväzkov z obchodného styku predstavovalo v NsP Myjava len malú sumu 12 799,44 € 

vzhľadom na nízky objem záväzkov z obchodného styku k 31.12.2016.  

- oddlženie záväzkov zo sociálnej poisťovne v sume 5 069 892,52 €. Tieto záväzky /penále/ boli vyčíslené 

v roku 2011 v sume 890 659,76 € a v sume 4 179 232,76 € v roku 2018 

 

V roku 2019 bolo oddlženie realizované nasledovne: 

- oddlženie záväzkov zo Sociálnej poisťovne v sume 5 923 683,83 € k 31.12.2019.  

- oddlženie záväzkov z obchodného styku  NsP Myjava nerealizovala, nakoľko mala uhradené 

k dátumu oddlženia všetky záväzky po lehote splatnosti z obchodného styku. 

V roku 2020 bolo realizované  oddlženie nasledovne: 
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- oddlženie záväzkov zo Sociálnej poisťovne v sume 1 731 469 €, z toho istina bola výške 1 209 330 € a 

penále vo výške 522 139 € 

 

Zostávajú nám záväzky po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni. Tieto by mali byť podľa 

predbežných informácii predmetom ďalšieho  oddlženia.  

 

Pokiaľ v roku 2016 sme neuhradili sociálnej poisťovni istinu za sociálne poistenie v sume 973 170 € 

v roku 2017 sme sociálnej poisťovni neuhradil v sume.  164 935,92 €  a v roku 2019  277 011,19 v roku 

2020 v sume 595 927,48 €. Navýšenie záväzkov istinu zo sociálnej poisťovne v roku 2020 bolo 

spôsobené pandémiou koronavírusu, keď na účte sme si nechávali zdroje na pokrytie mimoriadnej 

situácie. 

 

V súčasnosti záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti dosahujú úroveň pod 100 tis €, s ktorými 

by v prípade vyrovnaného hospodárenia v budúcich rokoch NsP nemala mať problém. Keďže sa väčšinou 

jedná o záväzky voči dodávateľom liekov, títo nám nevyčíslujú penále z dôvodu udržiavania dobrých  

obchodných vzťahov. 

 
 

V lehote splatnosti platíme i záväzky voči zdravotným poisťovniam a daňovému úradu a väčšine 

dodávateľov, okrem liekov.  

  

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

Len záväzky zo sociálneho fondu sú so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov 

 

 

c) popis významných položiek záväzkov  
Významné položky záväzkov po lehote splatnosti k 31.12.2020 

-voči sociálnej poisťovni  v istine 876 073,04 €(oproti minulému obdobiu  mierny nárast o 123 478,11 €) 

- voči dodávateľom liekov 70 828,93/oproti minulému roku mierny pokles o 49 400,11 € 

 

 

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci - negatívne  

 

4. Časové rozlíšenie  

a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období v € 
Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok  k 31.12.2019 Zostatok  k 31.12.2020 

Výdavky budúcich období spolu z toho:   

   

Výnosy budúcich období spolu z toho: 74 864,04                          1615476,74 

Odpisovaný majetok z darov Nadácií 22 224,20 15672,32 

Odpisovaný majetok zo ŠR -Prístrojové vybavenie 

gynekologického oddelenia a technologické zariadenie v spaľovni 

35 100,20 23190,68 

Zostatok  OOPP Covid 19 ŠHR   107 643,94 

Dary občania 10 418,39 8 297,63 

Sponzorské dary 4 017,38 4844,63 

Záväzok Hodnota záväzku 

k 31.12.2019 v € 

Hodnota záväzku 

k 31.12.2020 v € 

Opis 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho 

zabezpečenia a zdravotného 

poistenia  

 

962 692 

 

 

1 106 714,85 

 

Záväzky po lehote splatnosti  máme  len 

voči  Sociálnej poisťovni. Zdravotným 

poisťovniam platíme v lehote splatnosti  

Dodávatelia 491 469 430 966,90 Záväzky voči dodávateľom   

 

Zamestnanci 330 724,43 365 750,80 

U zamestnancov máme len záväzky 

v lehote splatnosti a nárast súvisí 

s rastom miezd. 
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Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2019 v 

€ 

Suma k 31.12.2020 v 

€ 

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar    

602 - Tržby z predaja služieb 

- Z toho:Tržby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť od 

zdravotných poisťovní 

604 Tržby z predaja tovaru/predaj liekov a zdrav. pomôcok v lekárni 

  8 245 516,78  
 

  8 072 696,20 

  1 533 354,23 

9 272590,60  

 

9 110 9401,88 

1 392 451,62 

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

c)  Aktivácia   

621 - Aktivácia krvi a krvných výrobkov    25 364,80   26 095,20 

621 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb – stravné    37 844,56 26 425,35 

d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov   

632 - Daňové výnosy samosprávy   

633 - Výnosy z poplatkov    

e)  finančné výnosy   

662 – Úroky   

668 - Ostatné finančné výnosy   

f) mimoriadne výnosy   

672 - Náhrady škôd   

g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

  

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC 

-  

  

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             
   381 429,27 525 259,17 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a sub.  Vs 

- bežný transfer od  subjektov VS 

- bežný transfer od  subjektov VS – COVID ŠR 

- bežný transfer od  subjektov VS – COVID TSK 

    300,00 

300,00  

252 840,97 

46 734,89 

192470,04 

13 636,04 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferov z verejnej správy/mesto/ 

   12 132,00  
11 789,52 

252,48 

12 132,00 

11 789,52 

252,48 

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ   

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ   

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy 
   48 399,22 52 284,24 

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy 

   9 109,54 8672,64 

 

h)  ostatné výnosy   

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania   

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania    2 901,00 1 671,00 

648 - Ostatné výnosy 

- Nájom 

- Tržby spojené s nájmom 

- Oprava výnosov minulých období 

- Oddlženie z MZ SR 

  6 001 623,02   

   72 868,00  

 

 

  5 923 685,83 

1 808 400,77 

66 231 ,31 

27 6336,93 

98 327,94 

5 083 083,20 

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia   

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  

-  

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 

- Zníženie opravnej položky za pohľadávky 

17 325,57 

 

   1 250,16 

 

 

604,91 
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2019 v € Suma k 31.12.2020 v € 

a)  spotrebované nákupy   

501 - Spotreba materiálu  

         Z toho potraviny 

                    Lieky krv a špeciálny zdravotnícky materiál 

  1 438 877,20  

   125 456,00  

 1 150 688,97 

1 326 898,03 

92 458,68 

1 131 332,06 

 

502 - Spotreba energie 

- elektrická energia 

- voda 

- plyn 

504 – Predaj materiálu/predaj liekov a zdrav. pomôcok v lekárni 

                     262 983,40 

   85458,66  

   18 180,092  

   159 344,65  

  1 249 901,26 

200 732,15 

69 628,33 

10982,59 

120119,23 

1 187 865,99 

b)  služby   

511 - Opravy a udržiavanie 

- oprava a údržba zdravotníckej techniky 

- opravy a údržba budov 

- oprava a údržba vozového parku 

- oprava a údržba ostatná 

 

   67 205,90  

   9 253,84  

      4 224,32 

   20 364,54 

 

67 488,90 

5 777, 

2 086,33 

                            7 425,93 

512 – Cestovné 

- Cestovné zdravotníckych pracovníkov 

- Cestovné darcov krvi 

- Cestovné a stravné ostatných pracovníkov 

 

    813,49  

   6 684,40  

    47,90 

 

237,29 

5 721,28 

87,70 

513 - Náklady na reprezentáciu     1 025,19 650,10 

518 - Ostatné služby  

- Poštovné 

- Telefóny 

- Stočné, zrážková voda 

- Nájom  

- Likvidácia odpadu 

- Služby informačných technológii 

- Laboratórne vyšetrenia 

- Služby lekárov – pohotovosť konzília ap. 

- Pranie 

239 348,50 

      3 265,85 

   7 308,92  

      29 392,12   

25006,01 

   22 046,74  

   18 483,96  

      2 163,09 

80850,02 

0  

443681,76 

3 403,50 

7383,35 

23 255,69 

87 087,57 

19 727,97 

78 647,42 

36 048,20 

83 425,99 

57 597,54 

c)  osobné náklady   

521 - Mzdové náklady 

- Z tohto mzdové náklady zdravotnícky pracovníci 

            mzdové náklady nezdravotnícky  pracovníci 

            dohody mimo prac. pomeru zdravotnícky pracovníci 

                          dohody mimo prac. Pomeru nezdravotnícky 

pracovníci 

  4 940 103,42 

   3 934 806,08 

   868 821,36  

   118 819,21  

   17 656,77 

5 676 288,96 

4 583 050,18 

986 688,28 

94 044,25 

12506,25 

 

524 - Zákonné sociálne náklady- odvody do SP  a do zdrav. poisťovní   1 669 523,74 1 916 372,69 

527 - Zákonné sociálne náklady     131 126,09 117 445,18   

d)  dane a poplatky   

532 - Daň z nehnuteľností    26 526,74 23 993,88 

538 - Ostatné dane a poplatky    5 473,52 5206,04 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky    

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy ŠR 

- odpisy TSK 

- odpisy zo zdrav.tech. z darovaných prostriedkov 

- odpisy vlastné  

   404 440,77  

      12 132,00 

   381 429,27  

   9 109,54 

1769,96  

552 294,00 

12 132,00 

525 259,17 

8 6672,64 

6 230,19 

553 - Tvorba ostatných rezerv    17 325,57  6 760,56 

558 - Tvorba ostatných opravných položiek 

- k daňovým pohľadávkam 

- k nedaňovým pohľadávkam 

 

 

1 291,06 

 

 

251,54 
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f) finančné náklady   

561 - Predané CP a podiely   

562 – Úroky 1291,06 1586,48 

568 - Ostatné finančné náklady 

-  

   2 505,29 2559,07 

g)  mimoriadne náklady   

572 – Škody   

h)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov   

i) ostatné náklady   

541 - ZC predaného DNM a DHM 50 174,42 48 554,40 

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 522139,14  

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania/za oneskorené 

platby dodávateľom z titulu nepriaznivej finančnej situácie/ 

900 7 652,03 

546 - Odpis pohľadávky 

 

 

  

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

 

    663,18  1571,72 

 

549 - Manká a škody   

j) dane z príjmov 

591 - Splatná daň z príjmov  

   30 731,15  

   30 731,15 

17 422,29 

17422,29 

 

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti negatívne 

 

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií  
Číslo 

účtu 

Tržby a výrobné náklady  

príspevkových organizácií 

Číslo 

Riadku 

Suma k 31.12.2019  

v€ 

Suma k 31.12.2020 

 v € 

A B c 1 2 

601 Tržby za vlastné výrobky 01   

602 Tržby z predaja služieb 02   8 245 516,78 9 272 590,60  

604 Tržby za tovar 03    1 533 354,23 1 392 451 ,62 

504 Predaný tovar  04   1 249 901,26 1 152 026,90 

 Tržby celkom /01+02+03-04/ 05   8 528 969,75 9 447 176,23 

 

501 Spotreba materiálu 06   1 438 877,20  1 326 898,03 

502 Spotreba energie 07    262 983,40 200 732,15 

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 08   

511 Oprava a udržiavanie 09    101 048,60 82 778,19 

512 Cestovné 10      7 545,79  6046,57 

513 Náklady na reprezentáciu  11    1 025,19 650,10 

518 Ostatné služby 12    239 348,54 443 681,76 

521 Mzdové náklady 13   4 940 103,42 5 676 288,96 

524 Zákonné sociálne poistenie 14   1 669 523,74 1 916 372,69 

525 Ostatné sociálne poistenie 15      1 700,73  1 368,35 

527 Zákonné sociálne náklady  16    131 126,09 117 445,18 

528 Ostané sociálne náklady  17   

531 Daň z motorových vozidiel 18   

532 Daň z nehnuteľností 19    26 526,74 23 993,88 

538 Ostatné dane a poplatky 20    5 473,52 5 206,04 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku   

21    404 440,77   552 294  

 Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/ 22   9 229 723,73 10 353 7555,90 

 

 

Textová časť :  

Príspevková organizácia  spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                           
                                                                                                                                          áno              nie 
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Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi -negatívne 

1.  
Popis významných položiek  

majetku a záväzkov  

Hodnota majetku  Forma zabezpečenia 

   

 

 

2.  Ďalšie informácie  
Významné položky  Hodnota Účet 

Prenajatý majetok   

Majetok prijatý do úschovy   

Odpísané pohľadávky   

Prísne zúčtovateľné tlačivá   

Materiál v skladoch civilnej ochrany 18 593,45 760 

Prijaté depozitá a hypotéky   

Iné – výpožička 109 832,06 770,90 

 

 

  Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

 

1. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10 negatívne 

 

 

 

Čl. VIII 

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  

účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

  

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 

a spriaznených osôb -negatívne 

 

 

 

Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-15 
Textová časť k tabuľke č.12-14: 

Rozpis roz 

počtu  NsP Myjava  v oblasti kapitálových výdavkov na rok 2020 č. 67/702/1/2020 bol realizovaný TSK na základe 

schváleného rozpočtu TSK  zastupiteľstvom  Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022  uznesením Z TSK č. 

384/2019 zo dňa 25.11.2018. Tento bol upravený nasledovne základe: 

-rozpočtového opatrenia TSK č. 360/702/2/2020 z 29.5.2020 

-rozpočtového opatrenia TSK č. 454/702/3/2020 z 31.7.2020 

-rozpočtového opatrenia TSK č. 571/702/4/2020 z 30.9.2020 

-rozpočtového opatrenia TSK č. 752/702/5/2020 z 31.12.2020 

A boli realizované v rámci rozpočtu NsP nasledovne: 
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Druh rozpočtu Dátum 
dokladu 

Číslo 

Schválený rozpočet TSK – rozpis KV 1.1.2020       1 

Rozpis rozpočtu NsP Myjava - 46  1.1.2020                    1 

Rozpis rozpočtu NsP Myjava - 42  1.1.2020                    2 

Rozpis rozpočtu NsP Myjava 71 a 453 31.1.2020                    3 

Úprava rozpočtu 31.1.2020                    4 

Úprava rozpočtu 29.2.2020                    5 

Úprava rozpočtu 29.2.2020                    6 

Úprava rozpočtu 31.3.2020                    7 

Úprava rozpočtu 31.3.2020                    8 

Úprava rozpočtu 30.4.2020                    9 

Úprava rozpočtu 31.5.2020                   10 

Úprava rozpočtu 31.5.2020                   11 

Úprava rozpočtu 31.5.2020                   12 

Úprava rozpočtu 30.6.2020                   13 

Úprava rozpočtu 30.6.2020                   14 

Úprava rozpočtu 31.7.2020                   15 

Úprava rozpočtu 31.7.2020                   16 

Úprava rozpočtu 31.8.2020                   17 

Úprava rozpočtu 31.8.2020                   18 

Úprava rozpočtu 30.9.2020                   19 

Úprava rozpočtu 30.9.2020                   20 

Úprava rozpočtu 30.9.2020                   21 

Úprava rozpočtu 30.9.2020                   22 

Úprava rozpočtu 30.10.2020                   23 

Úprava rozpočtu 30.10.2020                   24 

Úprava rozpočtu 30.10.2020                   25 

Úprava rozpočtu 30.11.2020                   26 

Úprava rozpočtu 30.11.2020                   27 

Úprava rozpočtu 30.11.2020                   28 

Úprava rozpočtu 30.11.2020                   29 

Úprava rozpočtu 31.12.2020                   30 

Úprava rozpočtu 31.12.2020                   31 

Úprava rozpočtu 31.12.2020                   32 

Úprava rozpočtu 31.12.2020                   33 

Úprava rozpočtu 31.12.2020                   34 

 

 

 

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15. negatívne 
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Čl. X 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  

do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 
Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 

v účtovnej závierke za rok 2019 

. 

 

 

 

 

 


