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úvodné slovo riaditel'a nemocnice

Vážené dány, Vážení páni,

rok 2021 bol ďalším rokom pandémie ochorenia covlD-|q. NsP Myjava ako nemocnlca, ktorá Je zaadená
medzi subJékly hospodárskej mobilzácíe musela na viac ako pol roka na základe príkazov minista zdravoíníctva

slovenskej republiky reprofilizovat' lóžkový íonď na lóžka zamerané príoriíne na starcstlivost'o pacientov § ochoren/m

cowD-1g. Z tohto dóVodu boli obmedzené všetky plánované hospitalízácie, plánované operácie a p/ánovaná

zdía votná s ía ros tlívos í :

od 7- januára 2021 sa začalo s vakcinaciou obyvateÍstva proti ochoíeniu CowD-íq najskór vo Vakcinačnej

ambulancií NsP Myjava a neskór bola zriadená výjazdová očkovacia služba- za rok 2021 bolo Vo vakcinačne.i

ambulanciÍ zaoČkovaných 26371 osób. Vakcinačný tím prosíredníctvom výjazdovej očkovacej služby zaočkoval
10 247 osób. Celkove bolo za rok 2021 zaočkovaných 36 6í8 osób. Medzi dblšie opatrenía v súvislosti s pandémiou

domjnovalo íestovanie obyvaíeÍsíVa na ochorénie CoVtD 19 V mobitnom odberovom mieste.

Pandémia ochorenia covlD-1g výÉzne poznačila celé zdravotníctvo a ma/a negatívny dopad najmá na
pacleníov, ale aj na výkonnost'našej nemocnrce. Z hÍadgka ekonomÉkej gluace dosiahla NsP Myjava za rok 2021

kladný hospodársky výsledok vo výške 397 912 EuR.

Tenío rok bol významným rokom pre NsP Mylava, nakaÍ^o sa umEstnla v rebičku hodnotenia nemocnlc,

kíory robila zdravotná poístbvňa Dóvera na tretbm miesíe. Týmto hodnoíením sa NsP Myjava zaradila meclzi

najlepšie Všeobecné nemocnice na s/oveosku. Veim g cenime prqavenll dóveru paclentov, ktolú vyjadríli

v hodnotení našej nemocnice. Poďakovaníe pati na.imá zdravotn/ckym pracovnikom, ktoi napriek pandémil

achorenia cowD-1q podávali vysokokvalítný Výkon s /udským prísíupom k pacientom. Je to pre nás zároveň závázok
do budúcna, aby sme sa nad'alej zlepšovali a rczšíri/i aj rozsah poskytovanej zdravotnej starosttivosti pre našich
pacleníov. Veřká Vďaka patrí aj predsedovi Trenčianskeho samospravneho kraja tng. Jaroslavoví Baškovl
a poslancom ZastupiíeÍslva Trenčíanskeho samosprávneho kr4a za podporu naše./ nemocníci a schvátenie

íinančných prosíriedkov na investície a rozvol NsP Myjava z rozpodu Trenčianskeho samosprávneho kraja- Vdbka

týmto investíciám sa poďarilo V roku 2021 uviest' do prevádzky zrekonšlftÁovanú nemocničnú kuchyňu a práčovňu,

ako aj novo ZekonŠtruované oddeleníe anestézio/ógie a iníenzívnej medicíny- Všetky íleto íaktory ovptyvňujú kvaliíu
zdravotnej starostlivosti a spokojnost'paclenía pačas pobytu v zdravotníckom zariaden].

Vminulom fuku v dósledku pandémíe ochorenia CowD-lq naša nemocnlca pišta o vzácneho človeka,

vyborného lekára, manaŽéra, MUD.. Henricha Gašparíka, PhD,, býValého riadíteia nemocnice. Pánovi ríadíteřovi

GaŠparíkovi patíi veřká vďaka za mimoriadny prlnos v rozvoji NsP Myjava, príprave a koordínácií invesíičných akcií,

stabilizácii ekonomickej siíuácle, íealízácii ozdravných opatrení a manažment opatťenl v boji proti pandémii ochorenia
CoVlD-l9.

Ďakujem Všetkým pacientom za prejavenú dóveru a zamestnancom za vysoké pracovné nasadenle,
obetavost' a Íudskost: Ďakujem primátoroví mesta Myjava Pavlaví Halabrínovi, síarostom a primátorom oko/ltých

miest aobcí, všeMm sponzolom a podporovaleÍom naše| nemocn]ce za podporu a pomoc prl realizácií našich

NsP Myjava z hřadiska rozsahu poskytovanej zdravoínej starostllvostí a spádového územia patrí medzi
reglonátne nemocnice- veíkou výzvou v napližších rokach je zachovat'vftjmci Nsp Myjava čo na/váčší rozsah
poskyÍóvenej Ústavnej zdravotnej slafostlivosli a postupne rozšlrovat' medic/nske služby tak, aby bol zohÍadneny
demognflcký VýVoj, chorobnosl'a potreba zdravotnej starosttívosíí V regíóne-
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Nernocnica s poliklinikou Myiava
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1. Vedenie nemocnice

MUDr. Henrich Gašparík, PhD,
riaditel'nemocniae

štatutárny zástup.a do 18.8.2021
pover€ná riadením nemocnice

od 1.9.2021

MUDr. PavolHalaš, MPH
námestník pre LPs

M8r. Viktória Mařková
nám€stníčka pre ošetrovatelttvo

lng. Ladislav Mačuha, MPH
námestník pre ekonomický a
přeVádzkovo_ technický úsek

yýřočná spráys neDocnic. s polikli.ikou Myjlva z{ rok 202l
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2. ORGAN|ZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NSP MYJAVA
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3. Dozorný orgán

Dozorný orgán NsP Myjava bol menovaný Zastupiteťstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 25.9,2018
s nasledovnými členmi:
PhDr, [ubomír Nebeský, PhD,, predseda
Ml,,]Dr. Marián Brídik, podpredseda,
PavelHalabrín, člen
lana RybároVá zapisoVatel

Vroku 2020 sa PhDr. [ubomír Nebeský, PhD,, vzdal funkcie predsedu dozorného or8ánu. Vroku 202! nebo|
Vymenovaný nový predseda dozorného or8ánu a dozorný or8án nemal anijedno zá§adnutie,
V septembri 202], Zastupiterstvo Trenčianskeho samospráVneho kraja na svojom riadnom za5adnutí dňa 27, 9, 2021
uznesenim Č.74o/2o27 Vymenovalo MUDr. Janu Hanajíkovú 2a podpredsedu do2orného orgánu po MUDr. Mariánovi
Brídikovi, ktorý ukončil funkciu podpredsedu dozorného or8ánu,

4. Významné udalosti rokuZOZL
Hlavným poslaním NsP My]'ava je poskytovanie komplexnej ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti
Vrátane 2áchrannej zdravotnej služby.
Rok 2021 bol druhým rokom pandémje ochorenia CoVlD 19. V rámci opatrení dominovala Vakcinácia obyvateístva
proti ochoreniu covlD,19 a testovanie obyvatelstva V mobilnom odberovom mieste, NsP Myjava ako nemocnica,
ktorá je zaradená medzi subjekty hospodárskej mobilizácie musela na základe príkazov ministra zdravotnictva
slovenskej republiky na Viac ako pol roka obmedziť poskytovanie plánovanej zdravotnej starostlivosť a reprofilizovať
lóžkový fond na lóžka zamerané na starostlivosť o pacientov s ochorenim cov|D,19.
s reprofilizáciou lóžkového fondu sa začalo už V roku 2020, pričom najskór bolo reprofilizované oddelenie dlhodobo
chorých (d'alej len,,oDcH") na tzv. ,,covidové oddelenie", neskór V decembri oddelenie FBRL tiež na covidové
oddelenie a sÚČasne bolo zriadené covidové oA|M s počtom 4 lóžka určené pre hospitalizáciu pacientov s ochorením
covlD 19 Vyžadujúcich inten2íVnu starostlivost', prípadne umelú prúcnu Ventiláciu.
VsúVislosti s||. Vlnou pandémie ochorenia covlD,19 bola V základných medicínskych odboroch Výkonnosť
obmedzená, táto vŠak bola kompenzovaná rastom počtu pacientov na reprofilizovanÝch oddeleniach, Platnosť
príkazov ministra zdravotníctva na reprofilizáciu platila aj V roku 2o21 kedy Vrcholila 2 Vlna,
od 7. januára 2021 NsP MyjaVa zaČala s očkovaním obyvatel'stva proti ochoreniu covlD_19 Vakcínou od spoločnosti
Pfizer BioNTech, Postupne sa pridalj aj vakcíny od spoločností Astra zeneca, ]ohnson&]ohnson 1Jansen) a V lete sa
zaČalo aj oČkovanie detÍVakcínou od spoločnosti Pfizer. očkovalo sa Vo Vakcinačnej ambulancii NsP Myjava a neskór
Výjazdovou oČkovacou 5lužbou Vzariadeniach sociálnych služieb, domácom prostredi, priamo Vobciach, ako aj na
netradičných miestach V rámci celého Trenčianskeho kraja,
PokraČovalo aj testovanie obyvateIstva na prítomnosť vírusu sARs cov2,2 anti8énovými testami ako aj PcR testami
na mobilnom odberovom mieste prevádzkovanom NsP Myjava,
Pandémia koronavírusu spósobila rast nákladoV i na necovidových oddeleniach (ooPP, dezinfekcia), ale
predovŠetkým na covidových oddeleniach s Vysokou spotrebou kyslíka, liekov a náročnou starostlivosťou
o covidových pacientov. od polovice mája do polovice októbra sa chod nemocnice Vrátil aspoň čjastočne do
normálneho reŽimu, od jesene s nástupom nových mutácií nadobudli účinnosť noVé príka2y ministra zdravotníctva
slovenskej republiky upravujúce reprofilizáciu lóžkového íondu jednotlivých oddelení na covidové oddelenia.

Významnými udalosťami roku 2021 bolo odovzdanie a uvedenie do prevádzky zrekonštruovanej kuchyne a práčovne.
ĎalŠou významnou investiČnou akciou zrealizovanou zo Zdrojov zriadbvateía T5K bola rekonštrukcia oddelenia
anestézioló8ie a intenzíVnej mediciny v celkovom objeme 638 281,76 €.

Nemocnjca spoliklinikou Myjava sa 2apojila do projektu lnte8rovaného re8ionálneho operačného programu -
financovaného so zdrojov EÚ s názvom -,,Podpora opatrení na zmiernenie dopadov covlD - 19 V NsP Myjava..
V celkovom objeme 331336,94 €, V rámci tohto projektu sme obstarali prístrojové VybáVenie (monitory Vitálnych
funkciÍ, zariadenia na aerosolovÚ de2infekciu, EKG prístroj BlocARE iE15, resuscitačné lóžka, interiérové plazmové
čističky vzduchu) ako aj ochranné osobné pracovné pomócky (respirátory, overaly, ochranné plášte) a dezinfekciu.
Projekt pokračuje aj V nasledujúcom roku.
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Za VeIký úspech považujeme, že sa nám podarilo dosiahnuť Vyrovnané hospodárenie. Všetky závázky Voči sociálnej a
zdravotnej poisťovni, ako aj záVázky z dodáVatel'ských Vzťahov sme uhrádzaliv lehote splatnosti, po lehote splatnosti
závázkyvočidodáVatelbm liekov dosiahli len 44 tis. €,

NsP Myjava Však v dósledku pandémie prišla o svojho riaditel'a íMUDr, Henricha Gašparíka, PhD, 0d 1, 9. 2021 bola
Vedením NsP Myjava poverená PhDr, Elena Štefíková, MPH.

5. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

N§P Myjavá je VŠeobecná nemocnica, ktorá zabežpečuje okrem ústavnej zdravotnej starostlivosti aj poskytovanie
VŠeobecnej a Špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých,
ambulantnú pohotovostnú sluŽbu pre deti a dorast, lekárenskú staro§tlivosť Vo Verejnej lekárni a prednemocničnú
starostlivosť prost.edníctvom záchrannej zdravotnej služby - ambulancie Ýchlej lekárskej pomoci.

Ambulantná zdravotná starostlivosť
Ambulantná zdravotná starostlivosť V NsP Myjava je poskytovaná V ambulanciách zíiadenÝch a prevádzkovaných NsP
Myjava, od 1,9.2021 prevádzkuje NsP Vlastnú Všeobecnú ambulanciu pre dospelých. okrem nej sa v nemocniai
nachádza i d'alŠÍch 28 zdravotníckych zariadení všeobecných ambulancií, ambulancií špecializovanej zdraVotnej
starostlivosti, zubných ambulancií, a8entúra domácej ošetrovatellkej starostlivosti. Takmer 90 % Všetkých
ambulancií V Myjave sa nachádza v našej nemocnici. Neštátnym ambulanciám poskytujeme kompletné zdravotné
sluŽby V laboratóriách, RTG pracoviskách, v špecjalizovanej ambulantne]' starostlivosti a samotnej lóžkovej zdravotnej
starostlivosti.

V řámai vŠeobecnej ambulantnej zdlavotnej slařoatlivosti prevádzkuje NsP Myjava aj ambulantnú pohotovostnú
službL] pre dospelých aambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast na základe povolení Vydaných
Ministerstvom zdravotníctva sR,

Počet ošetrených pacientov, počet bodovaných výkonov a počet bodov 2a rok 2o2! a priemerne
mesačne vAPs pre detia dorast:

Počet ošetrených paclentov, počet bodovaných výkonov a počet bodov za rok 2o2L a priemerne
mesačne v APs dospelÝchI

617

986

155
a74 59o

1413
1583

z6aa
256 655

51

63

74 549

I23
132
224

21 388

v oblasti Špe.ializovanej ambulantnei zdřavotnej starostlivosti NsP Myjava V roku 2021 poskytovala zdravotnú
starostlivosť V 22 ambulanciách, ž toho V 3 detských ambUlanciách. Bola prerušená činnosť detskej neurolo8ickej
ambulancie zdÓVodu odchodu lekára, V roku 2o21 boli prevádzkované nasledovné ambulancie špecializovanej
zdravotnej sta rostliVosti:

výročná správ. n€oocnice s póliklinikou Myjav' ža íok 202l
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Počet ošetrených pacientov
Počet bodováných výkonov
Počet nebodoVaných výkonov
počet bodov

Počet ošetrených páaientov
Počet bodovaných výkonoV
Počet n€bodovaných výkonov
počet bodov



P.č. Názov ombuloncie Miesto
7- Ambuláncia vnúiorného lekárstva 1 MYjaVa

2. Ambulancia vnútorného lekárstva 2 MyjaVa

3, PneumoIo8icko-ft i2eoIogjcká ambuIancia MyjaVa

4. pediatrická ambulancja MyjaVa

5. Gynekologicko pórodnícka ambUlancia MyjaVa

6. chirur8ická ambuIancia N4yjaVa

7. Urologická ambulancia MyjaVa

8. otorinolaryn8ologická arnbu ancia MyjaVa

9, otorinolaryngologická ambu ancia stará Turá

10, Dermatovenerologická ambLl anciá stará Turá

71. Ambulancia anestéziológie a intenzíVnej medicíny MyjaVa

12. FVziatricko-rehabilitačná ambulancia MyjaVá

13, Hematologická a transfúziolo8ická ambulancia MyjaVa

14, AmbUlancia klinickej imunoló8ie a alergológie MyjaVa

15, Reumátologická ambtrlancia MyjaVa

16. Gastroentero]ogická ámbu ancia MyjaVa

17. Kardiologická ambUlancia MyjaVa

18. Diabetolo8ická ambulancia MyjaVa

19, Angiologická ambulancia MyjaVa

20. Ambulancia pediatrickej nefroló8ie lV]yjaVa

21- Endokrinologická ambulancia lvlyjaVa

22. Mobilné odberové miesto I!4yjaVa

Počet ošetrených pacientov, počet bodovaných v,íkonov a počet bodov za celý rok 2021 a pri€m€rne
mesačne v šoecializovanei ambulantnei zdřavotnei staro§tlivostil

129 709
167 481

67 505

60 34a 21a

10 809
12 957

5 625
5 oz9 o23

NajdóleŽitejŠÍm ukazovaterom objemu 2dravotnej starostlivosti je počet bodov, ktorý V medziročnom porovnaní aj
napriek pandémiímal rastúcu tendenciu. Približuje sa k úrovnidosahovanej pred pandémiou V roku 2019.

PokiaťV minUlostizákladom činnosti bola len práca lekára bez Využitia lekárskych prístrojov, postupne sú ambulancie
vybavované modernými dia8nostickÝmi prístrojmi, NajprV to boli EKG prístroje na interných ambulanciách.
V predchádzajúcich rokoch sme vybavili novými sonografickými prístrojmi endokrinolo8ickú ambulanciu, cievnu
ambulanciu, urolo8ickú a 8ynekolo8ickú ambulanciu, Previedla sme komp|exné obnovenie techniky na kardiolo8ickej
ambulancii /sonografický prístroj, EKG a TK holter monitorovacie prístroje a zátažové EKG/, a 8a5troenterologickej
ambulancii /endoskopická Vidéozostava/. Vroku 2019 sme nakúpili nové prístroje EEG a EMG pre neurolo8ickú
ambulanciu, Vroku 2020 sme kúpili nový 8astrofibroskop pre gastroenterologickú ambulanciu az darovaných
pro§triedkov i diódový laser pre an8iologickú ambulanciu,

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

spoloČné vyŠetrova.ie a liečebné zložky (sVLZ) sa podiel'ajú na zabezpečovaní zdravotnej starosttivosti
poskytovanim diagnostických a lieČebných služieb pre ambulantnú ilóžkovú zložku zdraVotníckych zariadení, Vo
Verkej váČŠine ide o oddelenia, ktoré nemajú Vlastné lóžka či pacientov; tí 5ú k nim s príslušnou požiadavkou na
diagnostiku alebo lieČbu odosielaní zo štátnych i neštátnych ambulancií z celého regiónu a lóžkových oddelení NsP,

výřočnÁ sp.áva n.Docnices poiik|inikDu MyjaÝa za rok 202l
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t kazovatel' rok 2021 Priemerne
ošetřených pacientov

Počet bodovanÝch vÝkonov

Počet nebodovaných
počet bodov



V laboratórnych sVLz r€alizujeme Vyšetrenia v laboratóriách klinickej biochémie, mikrobioló8ie a hematológie.

Na RDG oddelení V rámci zobrazovacích metód realizujemé snimkovanie pacientov na RDG, Vyšetrenia ultrazvukom,
Vyšetrenia počítačovou tomo8rafiou /cT/ a mamo8rafacké vyšetrenia,

V rámci sVLZ sa poskytuje 2dravotná starostljvosť na oddelení fyziatrie, balnéoló8ié a lječebnej rehabilitácie.
Najčastejšie stanovenými diagnózamj boli choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva a poranenia.
Zabezpečujeme najčastejšie liečebnú tele5nú VýchoVu, elektroliečbou, Vodoli€čbou a teploliečbu,

V rámci sVLZ 5a zameriavame na skvalitnenie diagnostiky, čo má za dósledok skvalitnenie zdravotnej starostlivosti:
- komplexne sme zrekonštruovali RTG oddelenie vráiane nákupu prístrojovej techniky,

oddelenie sVLz FBRL 5me presťahovali do nových priestorov, Vybavili novými prístrojmi,
-jednotliVé laboratóriá sme zlúčilia Vytvorilisme oddelenie laboratórnej mediciny,
- zaČali sme 5 postupnou obmenou analyzátorov a prístrojového vybavenia laboratórjí, s cierom skvalitniť
poskytovanie ždraVotnej 5taro5tliVosti a žlepšiť ekonomickú efektíVnosť.
o velkosti rozsahu VyužíVania sVtZ priVyšetreniach a liečbe pacientov svedčia nasledovné čísla,

Počet ošétrených pacientov, počet bodovaných v,ikonov a počet bodov za celý rok 2021 a priemerne
mesačne v spoločných a liečebný.h vyšetrovacích zložkách:

u7 3ao
694 562

25o 422 gto

12 2a2
57 880

20 868 575

Počet bodov V SVLZ vrástol V roku 2021 oproti .oku 2020 o 4 percentá.

snaŽÍme sa o neustále skvalitňovanie zdravotnej starostlivostiV SVLZ, Tieto poskytujú exaktné Výsledky pre pacientov
naŠich ambulancií, hospitalizovaných pacientov, ale aj paaientov ždravotníckych zariadeni V okrese My]'ava a
prilahlých re8iónoch, Aj tu sa zamerjavame predovšetkým na kvalitu vykonáVanej práce. Už 5me spomínali, že V roku
2017 sme klasickú RTG techniku nahradili di8itálnymi prístrojmi na Vvsokej úrovni, V roku 2018 sme nakúpili nový
biochemický analyzátoř, V roku 2019 sme nakúpili nový hematolo8ický analyzátor/ osmometer/ mikroskop pre HTo
á postupne chceme obnov;ť Všetky analyzátory, ktoré sú zárukou kvality poskytovania váčšiny laboratórnych
VyŠetrení, Aj oddelenie fyziatrié, balneológie a liečebnej rehabilitácie postupne Vybavujeme novými modernejší
prístrojmi. Vtomto roku plánujeme dať do náVrhu rozpočtu na nasledujúce obdobie z kapitálových VýdaVkoV
zriádbvatela kúpu nového a výkonnejšieho cT prístroja, aby sme zvýšili kvalitu poskytovaných Výkonov a služieb pre
pacientoV a spresnili dia8nostiku,

ústavná zdravotná starostlivosť

Počet lóžok, počet hospitalizácií a priemerná ošetrovacia doba za rok 2021 V ústavnej zdravotnei
stařostlivosti:

lnterné 36 790 -I,6

lnterné -]ls 163 6,0
Detské 2a 602 4,8
Novorodenecké 12 352 5,2
Gynekologické a pórod. 38 156 4,2
chirur8ia 33 9o1 4,9
chirUrgia -Jls 4 86 4,3
oAlM 8 189 8,2
FBLR 15 2a 2,8
oDCH 25 656 9,2
spolu 195 4 52L 6.0
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celkový počet lóžok 195 sa V roku 2021oproti roku 2020 nezmenil,

V roku 2020 zmena nastala V tom, že sme z interného a chirur8ického oddelenia Vyčlenili na každom oddeleni štyri
lóžka na jednotky intenzíVnej starostlivosti, Vroku 2021 ztitulu pandemickej situácie sme najpfu reprofilizovali
V októbrl oddelenie oDcH na covlD oddelenie á neskór smé na covlD oddelenie reprofilizovali i FBRI oddelenie,
Zriadili sme i 4lóžkové covlD oA|M. Reprofilizácia VyplýVala vzmysle príkazov minastra zdravotníctva na
2abezpéčenie dostatočného počtu lóžok pre pacientov s ochorením covlD 19,

V NsP Myjava §a v roku 2021 uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia oddelenia anestéziológie a intenzíVnej medicíny
(d'alej len,,oAlM") s cieíom integrácie oAlM a jednotiek intenzívnej starostlivosti, ktoré boli zriadené Vrámci
oddelenia Vnútorného lekárstva a chirur8ického oddelenia, or8anizačne bolo Vytvorené oddelenie anestézjoló8ie a
multiodborovej intenzíVnej starostlivosti s cielom centralizácie a zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej
starostlivosti o kriticky chorých pacjentov. od septembra 2o21 po uvedení do prevádZky zrekonštruovaného oAlM
postupne doŠlo k centralizácii poskytovania intenzíVne]' starostlivosti o chirurgických pacientov a pacientov
V záVažnom staVe s internistickými djagnózami V rámci tohto oddelenia, To prjnáša so sebou mnohé úskalia V oblasti
organizácie práce, Vykazovania Výkonov ako aj spolupráce medzi jed notlivými oddeleniami, ktoré sa postupne riešia.

V nasledovných rokoch bude nutné prehodnotiť existujúce lóžkové kapacity jednotlivých lóžkových oddelení tak, aby
zohradňovali demo8rafický VýVoj, chorobnosť a potrebu zdravotnej starostlivosti v re8ióne. Následne bude nutné
Vykonať komplexnú rekonštfukciu lóžkových oddelení tak, aby zodpovedali súčasným požiadavkám na
prevádzkovanie zdravotníckych 2ariadení, ako aj zohťadňovali práVa a požiadavky pacientov.

Vý§lédky viednodňovej zdravotnei starostlivostiza rok 2o21 boli nasledovné|

PoČet operaČných Výkonov V roku 2021 oploti roku 2020 mierne vzrástol, ale aj tak
pandémiou. Vdósledku rozhodnL]tia ministra sa nemohli VykonáVať V urČitom období
váčšina zákrokov V rámci jednodňovej zdraVotnej starostlivosti patrí,

Medziročný prehl'ad operačný.h zákřokov, Jzs a p6rodovi

nedosahoval úroveň pred
plánované operácie, kam

zozt
poČet operačných VýkonoV 1425 1248 1075 Ia32
poČet VýkonoV V JZS 531 462 259 286

poČet pórodov 433 387 343

Rok 2021 bol V poradí druhým rokom pandémie ochorenia covlD-19. Poskytovanie zdraVotnej starostlivosti V tomto
roku bolo Výrazne ovplyvnené touto pandémiou, VZhradom na to, že Viac ako pol řoka bolo obmedzené poskytovanie
plánovanej zdravotnej starostlivosti V dósledku, nie je možné objektíVne hodnotiť Výkonnosl nemocnice na základe
týchto ukazovateroV,
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Vakcinačná ambulancia NsP Myjava

Vakcinácia obyvaterstva V priestoíoch NsP Myjava sa zača|a 7.7.zo2l od jej zriadenia do konca roku 2021 bolo
priamo vo vakcinačnom mieste zaočkovaných 26 371 osób, z toho -

l. dáVka - 11425 osób
- ll. dáVka - 9 825 osób
- ll, dáVka - 5 121 osób,

Privakcinácií bo|i použité vakcínv - comjrnatv od PfizerlBiontec, Vakcína covid 19 od Astrazeneca a Vakcína Janssen
od Johnson&Johnson.

od 13.2.2oz1 spustila NsP vakcinovanie obyvatelstva Výjardovou očkovacou službou (Vos). Vos očkoválá
V zariadeniach sociálnych služieb a v obciach a mestách Trenčianskeho (okresy Myjava, NoVé Mesto nad Váhom,
Púchov, llava, Dubnica nad Váhom) a Trnavského kraja (okresy senica, skalica, Piešťany).
Výjazdová očkovacia služba zaočkovala spolu 10 247 osób, z toho -

- l, dáVka - 3 626 osób
- ll. dáVka - 3 142 osób
- lll. dáVka - 3 479 osób,

Pracovníkmi NsP Myjava bolo za rok 2021celkovo zaočkovaných 36 618 osób,

Lekárenská zdravotná starostlivosť

NsP zabezpeČuje lekárenskú starostlivosť prevádzkovaním nemocničnej lekárne a od konca roku 2015 iVerejnej
lekárne. Verejná lekáreň značne prispieva k 2lepšeniu hospodárskeho Výsledku,
NemocnjČná lekáreň počas pandémje zabezpečovala uskladnenie a VydáVanie Vakcín Vakcinačnému miestu ako aj
Vos, neskór uskladňovala a VydáVala monoklonálne protilátky, kto.é boli na oddelení podáVané pacjentom
indikovaným na túto liečbu.
Verejná lekáreň dodáVala o.hranné pomócky potrebné pritestovaníobyvatelstva odberným miestam Mesta Myjava
ako aj okolitým ob€iam (Poriadie, Kostolné, Rudník), Zabezpečovala tjež 2ásobovanie obci a súkromného sektora
anti8énovými testami a píípravkami na podporu imunity zamestnancov spoločností a obyvatelstva.

6. Ekonomická situácia a analýza hospodárenia
NsP Myjava sa zameriava na rozširovanie a skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti scierom zabezpečiť Vyrovnané
hospodárenie. o tom, Že bol pre nemocnicu rok 2021 z hladiska hospodárenia úspešný svedčia nasledovné základné
údaje,

VÝvoJ NÁKLADoV, VÝNosov A HosPoDÁRsKÉHo VÝSLEDKU:

Náklady Vzrástli v roku 2021 oproti roku 2o2o o 1 799 906,00 € čo, predstavuje nárast o 15%, Na zvýšení nákladov sa
podielali predovšetkýmI

- osobné náklády, ktoré zaznamenali najváčší nárast a vzrástli o 1 oo1 tis, €. Tento nárast bol spósobený
zákonným zvyŠovaním miezd a pandemickými príplatkamia odmenami lekárov a 2dravotníckeho personálu

- navýšili sa náklady na odpisy o 140 tis, € 125%) čo bolo spósobené zaradením investícii do majetku
- prudký nárast zaznamenali náklady na spotrebu materiálu ona tis. € |51%), čo bolo spósobené zvýšenou

spotrebou liekov, ochranných osobných pomócok a dezinfekcie,

výročíÁ špráva .eDocnic€ s Poliklinikou NlyjaÝi zi rok 202I
l0



Vývoi nákladov, v,inosov, hospodárskeho vlýsledku, osobných nákladov a mzdov,ých nákladov:

1 2 3=2 1 a=2/1

spotreba materiálu 1 426 a98 2155 46L 72a 563 1,5106

Nákup tovaru 1 187 866 1153 023 -34843 o,9-I07

spotreba energie 200 730 225 507 24776 1,t234

opravy a udržovanie a277a 113 483 30 705 1,3709

cestoVné 6 047 2a 72a 22 681 4,75II
Náklady na reprezentáciu 650 1 365 715 2,1000

ostatné služby 443 682 305 732 137 950 0,6891

M2doVé nák ády 5 676 289 6 423 363 ] 4l al4 1,1316

Zákonné soc, poistenie 1916 373 2 771100 254 12l 1,1329

ostatné sociálne náklady 1 368 7 524 155 1,1134

zákonné sociálne nákladV I1-, 445 138 035 20 590 1,1] 53

Dane a poplatkV 29 2oo 37 977 2 ]l1 1,a949

Predaný materiál 48 554 45 499 3 055 o,93l1
ostatné náklady na prev, činnosť 9 230 3 933 ,5 297 o,4261

odpisy ss2 294 692 82o 140 526 1,2544

6 76L 14 206 1 446 2,1013

opravné položky 25z 2 327 2076 9,2520

úroky 1586 0 _1586 0,0000

KurzoVé straty 13 3 _10 0,2616

ostatné finančné náklady 2 559 2 879 320 1,1250

Daň 17 422 16 945 ,477 0,9726

spolu náklady bez penále sP s daňou 7t" 127 997 13 527 903 I799 906 1,1535

Pená le sP 0 o 0 0,0000

Náklady.elkom II727 997 13 527 903 1799 906 1,1535

Niektoré nákladové položky zaznamenali pokles:
- najvýraznejší pokles nákladoV o 138 tis, € (69%) bol zaznamenanÝ vostatných službách, Hlavným dóVodom

poklesu bola obnova prevádzky Vlastnéj práčovne a kuchyne, ktoré prešli spoločnou rekonštrukciou. Pranie
nám dovtedy zabezpečovala externá firma a skončil sa aj prenájom externej kuchyne,

- nákup tovaru sa zníŽil o 35 tis. €, Toto zníženie spósobila menšia návštevnosť Verejnej lekárne, čo opáť do
Výraznej miery ovplyvnila pandémia covlD19 a Vystavovania e-receptov, kedy pacienti navštevovali
nemocnicu len v nevyhnutnom prípade a lieky §i vyberali V lekárňach Vo svojom najbližšom okolí

výročná spř:lvs n€moc.ice § polikliíikou Myj{va za rok 202|
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Vývoj rozhoduiúcich položiek v materiálových nákladoch.

Lieky 394 92a 1011682 616 762 2,5617

Krv a krvné Výrobky 85 896 96 621 10 725 I,1249

ŠZM a diagnostiká 616138 709 365 93 227 1,1513

Dezinfekcia 34 31a 35 613 1295 1,o3-11

spolu lieky, krv, šzm, dezinfekcia 173,1332 1853 341 122 aog 1,6382

potraViny spolu 92 459 107 868 15 409 1,1661

spolu ostatný materiál 2a3 W 794 252 _8 855 o,9564

spolu materiálové náklady 7 426 aga 2I55 467 ]2a 563 1,5106

Nárast V kate8Órii liekov a ostatného zdravotnickeho materiálu bol spósobený nákupom drahých liekov na liečenie
pacientov s ochorením covlD,19 a zvýšenou spotrebou ochranných osobných pomócok a dezinfekcie, Vysokú sumu
predstavovali V liekoch náklady na očkovacie látky 388 tis. €. ZVýšené náklady na ooPP, dezinfekcie aj očkovacie
látky nám bo|i preplácané V rámcitransferov z Mz sR na riešenie nepriaznivej pandemicke]'situácie.
Náklady na potraviny medziročne vzrástli o 16 % z dóVodu spustenia Varenia vo Vlastnej stravovacej prevádzke.

Analýza vtl,nosov

Výnosy NsP v rokoch 2o2o a2027

vÝnosy zo zP za zdlaýotnú starostlivosť 9 í1o 947 10 030 922 919 981 1,1010

z toho: VšZP 6 699 4az 1 066 201 366119 1,0541

ostatné zp 2 417 459 2964721 553 262 1,2294

Podiél Výnosov VšzP z celkových Výnosov
ZP 0,7353 o,1044

ostatné Výnosy r 734 3L7 1934 875 200 558 1,1156

Transfery a rezervy 8a3 274 1960 018 10/6l43 2,2190
Výnosy spolu bez oddlženia 11728 533 13 925 815 2 191 282 1,1873
oddlženie L 732 096 0 -1732096 0,0000
Výnosy spolu s oddlžením L3 460 629 13 925 815 465 186 1,0346

V roku 2021 pokračoval mierny nárast Voblasti Výnosov od zdravotnÝch poisťovni podobne ako po minulé roky.
Priemerný nárast Výnosov zo zdravotných poisťovní bol o 10 %, V absolútnom Vyjadrenío 920 tis, €.

Nárast uínosov od ZP bolspósobený hlavne:
-nárastom výnosov od zp na pokrytie miezd, Tento nárast ale nepredstavoval potrebnú výšku na rast zákonných
mzdových a osobných nákladov
-nárastom objemu Výnosov od zP súVislo§ti s obnovením prevádzky ambulancie RLP o viac ako 59o tis. €.
ostatné \.ýnosy Vzrástli o200 tis, €, Tento nárast spósobili mimoriadne prúmy z testovania obyvatelstva
a zamestnancov firiem V súVislosti s pandémiou covlD_19, ako aj píeplácané náklady za prevádzkovanie MoM.
po|ožka transfery a re2ervy sa zvýšila zdóvodu poskytnutia finančných prostriedkov od Mz sR na riešenie
pandemickej situácie, v rámci ktorej boli preplácané zvýšené náklady na nákup ochranných osobných pomócok,
dezinfekcie a mzdových nákladov a príplatkov,
celkové výnosy bez vplyvu oddlženia V roku 2o21 Vzrástli oproti roku 2o2o o 21,g7 tis.€ Q,a%).

výročn:t spřává íémocnic€ s polikliíikou Myjáva ze rok 2o2l
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Analýza hospodárskeho výsledku

Aj napriek nepriaznivéj pandemickej situáciísa podarilo N5P do5iahnuť kladný celkový hospodársky výsledok V

roku 2021 Vo Výške 397 912 €.

H ospodársky v,ýsledok za toky 2019, 2o2o a 2o2L
EUr

Náklady celkom 11 120180 7í 127 997 73 527 903 1 799 906 1,15

Náklady bez oddlženia 10 580 715 LL 721 991 13 527 903 1799 906 1,15

Výnosv celkom 16 364 231 13 460 629 13 925 815 465 186 1,03

Výnosy z oddlženia 5 923 686 7 732 096 0 ,1732 096 0,00

Výnosy bez oddlženia 10 440 545 L7 72a 533 13 925 815 2 197 2a2 1,19

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 5 244 osL L 732 632 397 912 7 334 72a o,z3

HOSPODÁRSKY VÝ5LEDOK

bez oddlženie
-140 170 536 391 912 397 376 742,5a

Komentár
N§P Myjava dosiah]a V dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokoch kladný hospodársky Vý9ledok, V roku 2020 bez
Vplyvu oddlženia bol síce minimálny alé Vyrovnané hospodárenie sa podarilo dosjahnuť,
V roku 2021 oddlženie neprebehlo a aj napriek nepriaznivej celospoločenskej situácii sa podarilo dosiahnuť kladný
hospodársky Výsledok, Velmi t'ažko predpokladať aká by bola situácia a VýVoj, ak by pandémia nezasiahla plnou sjlou
a neovplyvnila by fungovanie a chod nemocnice nielen z medicínskej ale aj ekonomickej stránky,
NsP Myjava dosiahla, po roku 2017 kedy bola strata Vo Výške 528128€, Vroku 2018 kladný hospodársky Výsledok
Vsume 221 tis. € bez oddlženia. Základom tohto úspechu bol nízky nárast nákladov pri raste výnosov, Už
V minuloročnej spráVe očinnosti sme skonštatovali, že napriek tomuto úspechu Vyrovnanosť hospodárenia
V nasledujúcich rokoch nje je zaručená. To sa prejavilo aj V roku 2019, kedy sme dosiahli stratu 140 tjs. €, Táto strata
Vypltlva z na5ledujúcich skutočností|

1. Ve|ini vysoký rast osobných nákladov o takmer 1 mil. € V 5úvislosti s rastom miezd zdravotného personálu
o16% a rastom mjezd nezdravotníckych 2amestnancov ztitulu rastu minimálnej mzdy/Všetko sa jedná
o nárast miezd VyplýVajúcich zo zákonov/

2. NepokMi€ nárastu nákladov ná mždy a odvody zo strany zdravotných poisťovní /resp. štátu, lebo ten za
týmito ro2hodnutiami stojí/ je rozhodujúcim faktorom, ktorý spósobL]je strátovosť celého zdravotníckeho
sy§tému, V tomto srnére jedine VŠZP sá snaží premietnuť navýšenia 2 titulu rastu miezd už od 1,1, ale na
druhej strane znižuje objednáVku ztitulu poklesu poistencov. DóVera VyužíVa celý systém tak, aby svoje
Výdaje minimalizovala, Rast mzdových nákladov je Váčšinou už od 1,1,, ale zdravotné poisťovne navyšujú
zmluvy obyČajne aŽ od 1.4. Z tohto Vypl,íva že štát neukladá 2dravotným poisťovniam povinnosť zabezpečiť
financoVanie zdraVotnej starostlivosti.

3, přoces elektronizá.ie zdravotníctva á zevádzanie DRG systému si vyžaduje neustály rast nákládov
a prínosy ztýchto činností, či chceme alebo nechceme, budú Vdlhšom časovom horizonte, Štát sa viac
prikláňa k požiadavkám zdravotných poisťovnína nižšie Výdaje.

Vyššie uvedené vplyvy 5a prejavovali aj v roku 2o2o a napriek tomu §a podarilo zabezpečiť Wrovnané
hospodárenie. Rast osobných nákladov bol v loku 2o2o o!4 %, čo bolo odve percentá menej ako rok predtým,
Rozhoduiúcim faktorom na zabezpečenie €fektívnosti malo získanie povolenia na prevádzkovanie efektívnej
ambuláncie rýchlej lekár§kej pomoci
celkový hospodársky Výsledok ovplyvnilo oddlženie, ktorého priebeh popisujeme v časti závázky.
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Analýza závázkov a pohl'adávok

Vroku2021 sa zlePŠil výVoj zadlŽenosti. Závázky voči dodávaterom v medziročnom porovnanísícé mierne vzrástlj,
a|e to Vyplynulo skór z rastu objemu fakturácie dodávatelbv ako z dóVodu zadlžovania 5a,
Závázky po lehote splatnosti u dodáVatelov máme len 49 552 € a klesli o 35 tis. €, Na]'Viac záVázkov po lehote
splatnosti máme u dodávateťoV liekov 43 7_88 €, Lehota splatnosti V tomto se8mente váčš,nou nepresahuje 1o0 dní,
Priemernej mesaČnej spotrébe liekov aŠZM cca predstavovala Vroku 2021 caa 154 tis. €, naša zadlženosť
u dodáVaterov liekov bola V lehote splatnosti, Výnimočne do 1 mesiaca. Všetky ostatné žáVázky Voči dodáVatelom
ako aj Vočj sociálnej a zdravotnej poisťovni boli uhrádzané Včas, V riadnej lehote splatnosti.
ZáVázok Voči sociálnej poisťovniVo Výške 872 922 € by mal byť predmetom d'alšieho oddlženia.

V roku 2018 v zmysle uznesenia vlády z roku 2017 pristúpilo MZ sR k oddlženiu. Toto bolo íealizované nasledovne:

- oddlžénie závázkov z obchodného .tyku predstavovalo V NsP Myjava len malú sumu 12 tis. € V'hladom na nízky
objem záVázkov z obchodného styku k 31.12.2016.
, oddlženie záVázkov zo sociálnej poisťovne v sume 5 069 892,52 €. Tieto závázky /pená|e/ boli vyčíslené v roku 2011
V sume 890 659,76 € a V sume 4 179 232,76 € V rok! 2018

V roku 2019 oddlženie bolo realizované nasledovnei
- oddlženie závázkov zo sociálnej poistbvne v sume 5 923 683,83 € k 31,12,2019,

oddlženie závázkov z obchodného styku Nsp Myjava nerealizovala, nakotko mala uhradené v predmetnom období
oddlženia všetky záVázky po lehote splatnosti.

V roku 2020 bolo realizované oddlženie nasledovne:
- oddlženie záVázkov zo sociálnej poisťovne V sume 1 731 469 €, 2 toho i.tina bola Výške 12o9 330 € a penále vo
výške 522 139 €.

stav pohťadávok k 31 .72.2021 lúdaie sú ý €l

VšZP 861 727 I021227 1 174 Io4 1 196 490 7 322 3Lr 125 821
ZP DóVera 109 185 !2 3!L

24 394
183 632 176 99I 25L764 74 773

ZP Union 48 334 54 785 62 882 90 278 27 396
ostatné 236 32a 231219 240 9]] 254 977 267 239 12 262
spolU I267 5"] 4 1 549 148 1593 498 1 691 340 7 937 s97 240 251"

pohladávky majú od roku 2017 rastúci trend. Tento nárast pohladávok hlavne u zdravotných poi.ťovní súvisínárastom mesačných faktúr V medziročnom porovnaní z titulU zvýšenia Výkonov,

výročná správa némocni.é s poliklioikou Myjsva za rok 202l
l4

PohradáVky 2077 2018 2019 2o2o 2027 Ro2diel
r -2021 2020



stav závázkov k 31.12.202l a 31.r2.2o2o v |ehote splatnosti a po lehote splatnosti a spolu
súv€

z^viÝKY

DODÁVATELlA

záýázky k
31.12,2020
po lehote
splatnosti

|§tina I Peíále

z^v jÝKY
sPoL[' íok 2020

istina I penále

záuázky k
31 ,,l2.2o2,|
po lehote
splatnosti

btina I Pená|o

z^viuKY
sPoLU rok 202í

istina I pěnále

Rozdiel
závázkov

5polu

84 565 334 430 633 334 487 762 334 57 129

L eky a šZ[i] 7a 019 339 0]6 43 788 348 ]82 9 ]66
Plyn 5 553 3 909 1 644
Elektalcká enerqia 4 003 4 766 763

vodárne a kana]izácie 4 337 4 531 ]94
ostatn i dodáVatelia enelgií 0
Telekomun kác e 65 403 338
l\ledcnálnepyny 6 722 9 136 2
NTs 8 766 T 532 -1 234
Závázky voči i|ýn zz 0 0
ZáVázky za diagnostku

0
údržba a sérvis lT
(HW+sW) 924 823

L]držba a servis zdrav. tech 6 100 a 325 2 225
PotraViny 33 334 11022 334 222 334 14T61 334 3 739
odvoz a likvidácia odpadu 5172 ,6T7
údržba a servis Výt'ahoV 30 30 0
ostatné s užby 0 215a 215a
lnvestiční dodávatelia

5a 762 5a T62
ostatnídodávate la 6 513 5 542 26 85] 17 300
vEREJNÉ FlNANclE 812 923 ] 176 564 0 a72 922 1 27a 95a 0 94 386
Daňový úrad 73 095 ]00 003 26 908
sociálna poistbVňa 872 923

ZdraVotné poisl'oVne 0 0 66 026 0 0 84 6]0 18 584
-VšZP 43 524 57 2a4 13 680
DóVera ]9 923 24 0o5 4 0a2

,Union ZP 2 519 3 400 a21
ZAMESTNANCl 0 0 392 424 0 494 4o2 0 10] 978
záv, voči zamesinancorn 365 75] 47a 226 1a4 415
záv, zo sociálneho fondu 26 673 24 176 2 497
ostatné záVázky

0
lNÉ zÁVÁzKY 13 77a 129 523 137?a 9] 965 -37 558

yýročná spróÝa nenocni.e s poliktiíikoú MyjaÝá za rok 202t
l5



7. Podnikatel'ská činnosť
porovnanie nákladov výno'ov a výsledku hospodářenia podnikatel'skej činnosti za roky 2o2o a2o2!i

V roku 2021mala NsPjednu podnikatelskú činnosť-verejnú lekáreň.
KoPaniČiarsku Verejnú lekáreň sme zrjadili za účelom predaja liekov a zdravotníckych pomócok pacientom koncom
roku 2015 s postupným zvyŠovaním výkonnosti až do rok! 2020, ked'sa tento nárast zastavil 2 dóVodu pandemickej
situácié sÚVisiacej 5 ochorením covlD-19 a z dóVodu zavedenia e receptov a pretrval aj V roku 2021, Jej efektíVnosť
pomáha nemocnici pri získaVaní zdrojov pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,

Pořovnanie nákladov, vÝno'ov a vlisledku hospodárenia podnikatel!kei činnosti za roky 2o2o a 2o2r|

8. lnvestície

Kapitálové uýdavky

Nákup prístrojov zo zdrojov TsK bol nasledovný

Vtomto roku sa NsP Myjava 2apojila do projektu financovaného zfondov Európskej únie 5názvom,,Podpora
opatrení na zmjernenie dopadov covlD-19 v NsP Myjava'', V rámci tohto projektu zriadbvater TSK prispieva nafinincovanie kapitálových Výdavkov projektu výŠkou 5% 2 hodnoty obstaraného tovaru, Za rok 2021 bola výška tohto
príspevku V sume 2 041,9o € zo schválených 13 85o €, Nedočerpaná výška 5a presúva do nas|edujúceho roka,

výročná spráÝa nemocni.e s po|iklinikou Myjáva zs rok 2o2l
l6

2o2o 2021

Uka2oVatel' HlaVná
činnosť

Podnikatel'5ká
činnosť

spolu hlaVná a
podnikatel5ká

činnosť
Hlavná činnosť

podnikatel'ská

činno§ť

spolu hlavná a
podnikatel'ská

činnosť
Náklady celkom 10 372 839 L 331 736 11770 5,15 72 199 796 I31L í62 13 510 958

Výnosy spolu 12 051439 1 409 190 13 460 629 !2 564 436 1 361 379 13 925 815

Výsledok
hospodárenia
pred ždanením

|*/-)

1 678 600 77 454 1750 054 364 640 50 2í7 414 857

splatná daň
z prúmoV z417 15 0o5 11 422 6399 10 546 16 945

Vý5ledok
hospodáaenia
po 2daneni

16761a3 s6 449 1732 632 358 240 39 612 397 912

PrístrojoVé VybaVenie:

Transportný pacientský Vozík 2ks

Postele pre oA|M 3 ks 49155 49 154,40
Automatický externý defibrilátor 1o k5

KapitáloVý VýdaVok Ro2počet
2o2'l v € 2021v €

1
6 000 6 000

2

25 000 25 000
spo LU 80155 80154,40



Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a Eurofondového proiektu lRoP

Nakúpené prÍstroje umoŽňujú skvalitňovať poskytovanie zdravotne]'starostlivosti, udržiaVať resp. zvyšovať
ekonomickú efektívnosť.

Kapitálové yýdavky z mimořozpočtových zdroiov Nadácia TA3

V řoku 2021 boli zrealizované zo zdrojov TsK v rámci rekonštíukcií a modernizácií nasledovné akcie

5kutočno5ť

2a2l ý €

Monitory vitálnych funkcií6 ks - EÚ projekt 27 774,oo

Resuscitačné lóžka 2 ks - EÚ projekt 42 686,40

Zariadenie na aerosolovú dezinfekciu 3 ks, EÚ projekt

EKG prístroj BlocARE IE15 - EÚ projekt

lnteriérová plazmová čistička Vzduchu 4 ks EÚ projekt

Pristroj na Ýchlu diagnostiku -ŠR
Hi,f|ow Vysokoprietoková nazálna terapia - ŠR 12 346,80

skutočnosť
zo27 ý €

samozvieracírám, Dyna Trac Retraktor rám

Fetálny monitor cTG

Dýchacíprístroj pre covidové oddelenie Aura

EKG holter Cardi UP 12

EKG prístroj 8ioncare iE 12A - 2 ks

Rozpočet
2027 v €

Plnenie rozpočtu
2021v €

PD- Rekonštrukcia operačných sál a chirur8ického oddelenia

stavebné úpravy priestorov oAlM na oMls 63a 2a1,76

spolu

Vzh'adom na dlhšie trvanie Verejných obstarávaní a po.unutým Začiatkom stavebných úprav oAlM na 4.aJ2o2onedoŠlo kČerpaniu finanČných prostriedkov ako sa póVodne plánovalo už Vroku 2020 ále samotná rekonštrukciažaČala aŽ V roku 2o21, kedy boli finančné prostriedky uvolňované od zrjadbvatela postupne.

výíóčná spřáv. í€mocnic€ s potiklinikou Myj.va z. řok 202l
l1

KapitáloVý VýdaVok

1,

2

3
13 064,00

3 465,60
5

16 0l5,20
6

9 480,00
7

spolu L24 a92,oo



UŽ pri hodnotenízdravotnej starostlivosti sme spomínali ako finančné zdroje z TsK pomáhajú skvalitňovať zdravotnú
starostlivosť. z tohto pohťadu je výnimočný ivývoj zdrojov z Tsk na kapitálové výdavky poskytnuté Nsp Myjava ako
ukazuje nasledoVný 8raf,

vývoj zdrojov z TsK na investície pr€ NsP Myjava v rokoch 2016-2021

V€
7000000

600000o

5o00000

4000000

3000000

2000000

1000000

0

l

i 283366 331986 793676

]-_l ;l
2a82847

V€

kapitálové kapitá oVé
Výdavky za výdavky za
rok 2016 rok 2017

kapitálové kapitáloVé
Výdavky za výdavky za
rok 2018 íok 2019

l
kapitálové kapitálové
Výdavkyza výdavky za
rck212a rok 2021,

kapitáloVé

2a16 2021
]

výročná špřáv. n€mocnic€ s poliklinikou MyjtÝ9 2. rok 202I

i



9, [uosrÉ zonolr

personálna oblasť

NsP Myjava mala k 31.12.2021V evidenčnom počte 332 zamestnancov,

Přepočítaný stav zame§tnancov podl'a povola hi k gL.!2.2oí6 - 3L,I2.zo2L|

I o l- i,ooóo _|

Robotníci 83,5 81,2 82,5 83,5 8l a4 3 0,9655

šggry ]@4_,n,a^ l !t1@=92.-1,,ň l;il;.q@--E4 
i

xomentár
PoČet 2amestnancov prepoČÍtaný k 31.12,2o21 oproti obdobiu 2o2o klesol o 19,42. Zámer Vedenia nemocnice znížiťdeficit odborných zdravotníckych zame§tnancov sa medziročne v rokoch 2o2o a2019 podarilo čiastočne splniť,
Naproti tomu Vroku 2o21 oproti roku 2o2o opátovne nastal pokles počtu zdravotníckych zamestnancov -15,91, Vpovolaní lekár -5,65, sestra 4,78, pórodná asistentka -1.

situácia bola aj v tomto roku ovplyvnená pandémiou ochorenia covlD-19. Už k 1. januáru 2o21 z dóvodu pandémie
covlD 19 skončilo pracovný pomer V našej organizácii 5 sestier.

Dennodenne vedúci pracovníci boli núténí rieŠiť problémy so zabezpečením chodu oddelení z dóvodu chýbajúceho
Personálu Pre Pandemické PN. Na COVlD 19 ochorelo 62 zamestnancov, z toho 44 zdravotníckych pra.ovníkov, z toho
6 lekárov a 20 sestier, jedna sestra a jeden lekár zomreli. Pandemických očR bolo 8. Niektorí zamestnanci pri ochoreni
na covlD 19 čerpali riadne dovolenky,

výročná správi neúocnices poliklinikou MyjaÝ. zá rok 202t
l9

Povolánie//Rok 2016 2oI7 2018 2019 2020 2021
6_5

lndex 6/5

1 zI 3 4 5 6 7 8
Lekár 41,7 41,3 42,] l 39,4 42,85 37,2 5,65 0,8681
FarrnaceLlt 1,5 1,5 2 I 3 2 0 1,0000
sestra 100 95,1 91,o2 90,52 95,ll 90,882 4,888 0,9490
pórodná asistentka 14 13 12 11 11 10 _1 0,9091
Fyzioterapeut 9 ll 10 9 10 8 -2 0,8000
Verejný zdraVotník l 0 0

1 0,9333
ZdraVotnícky laborant 15 15 15 ll 15 15 I4
Nutríčný terapeut 2 2 2 2 2 2 0 1,0000
RádioJogický technik 5,94 5,94 6 7 7 6 1 o,8571
zdrcv . záchrcnál 2

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

2 o,4 2 I 2 2 2 0 1,0000
praktická sestra 11 9 14 il 18 20,37 2a o,37 0,9818
sanitár 17 19 1l 2I 18 18 0 1,0000
lný zdraV. pracovník 7,6 1,6 1,6 ,l

1 1 0 1,0000
lné,,., lt
THP 18,1 16,7 16,7 17,7 17,1 17,2 _0,5 0,9718

101,6 9l,82 99,2 7o4,] 0,9666
Z toho PPZ 3 6 7 1 9 +2 7,2857
zámestnánci spolu 329,34 309,66 316,27 322,t2 335,7 316,282 B,47a o,9422



Nedostatok kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov máme v povolaní lekár, sestra, pórodná asistentka, praktická
sestra - asistent.

Vývoj priemerného €videnčného počtu pracovníkov v rokoch 2013-2o21(PEPP)|

ukázovatel'

PEPPP

Z VyŠŠie uvedených Údajov Vyplývá, Že priemerný evidenčný počet zamestnancov od roku 2013 až do roku 2018
zaznamenával pokles počtu zame.tnancov, pozitivny nárast počtu pracovníkov v roku 2o2o v porovnani s rokom
2019 (+11,48) Medziročný pokles - priemerný evidenčný počet pracovníkov prepočítaný V roku 2021 oproti roku
2020 bo| - 9,17 ,

Priemerný vek zamestnancov podre povoleniá v loku zolg - 2o27i

2013 l 2014 l 2015

l++,ial= iili+| sas,ss

RoK

2016 2o1] 2018 2oI9 2020 2021,

336,78 320,20 312,95 378,]9 330,27 321,10

Povolanie//ukezovatel' Priemeřnývek

2oí9 2o2o

l Lekář|-
I Farmaceut

|.*;--|-----'--_
I póřodná asistentká
l ---
i 
Fyzioteřapeut

i4rg§lrirrr:r
I 
ttutritný terap"ut_

Rádiologi.ký t€.hnik

47

PoVolanie//ukazovatel'

2o2L

4a zdíavotníckyzáchranár

53 Farmaceutickýlaborent

52 Maséí

57 Praktická sestra

36 sanitár

54 lnÝ zdrav. precovník

53 THP

48 Robotníci

zámestnanci5polu

Priemerný vek

2019 2o2o 2oz1

a3233
46 4a 49

45 46 41

33 34 35

46 49 46

43 44 45

48 51 50

53 53 53

49 49 50

4]

47|52
51

54

36

51

55

36

51 |52
51 52

43|45

Veková štruktúra zamestnanaov v NsP Myjav a k37.12.2o27i

-----4L.---.-------JL..-------J]

Priemerný Vek zamestnancov V NsP Myjava je 50 rokov, Veková štruktúra ,,upozorňuje", Že podiel zamestnancov 50
rokov a viac z celkového počtu zamestnancov (332)je 183, t,j, 55,1 %, eo rókov a viai je v ruse zamestnaných 67 rudi,
r,j.20,7a%,

Vek 19 21 2.. 29 ]o 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 bU tj4 tj5 Vlac

] NsP |a.o 8 19 l r7 22 39NsP :a.o a sI v zz 39 44 48, 68_. l-_J l. -. ,]___:j .- | -- j_

19 21 25 29 ]0 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 6n 65 Vlac

-ťaho 
'!r9|r7|22t 39J44i48|68 l44 123 1Lnllo -_--i----,]----___-].:--' lslz|s|o|qls]. |" l, I

:J-:--J-=--]-:J----:-j-_:J__j___.,] ) l l lrrErrEEEErfuHHHHHH-'EEH
Potreba a dopyt po zdravotnej starostlivosti neustále rastje a populácia starne, starnú nie|en naši pacienti, ale starnú
aj zamestnanci NsP. Priveku odchodu do dóchodku 64 rokov nás čaká V priebehu 3 - 15 rokov postupná 8eneračnáVýmena zame§tnancov nad 50 rokov, čo bude vzhradom na situáciu na trhu práce zdravotnícky;h, ale ajprevádzkových zamestnancov pomerne komplikované. každoročný pokles zamestnancov/ mimo plánovaných
racionalj2ačných opatrení, spósobuje problémy prizabezpečovaníprevájzky nemocnice.

ý loklJ 2022 a 2023 záme ro m Ved e n ia ne mo c n ice je:
§ postupne realizovať 8eneračnú výmenu vo Všetkých povolaniach, Kratická situácia je v povolaní pórodná

asistentka, kde jedna - najmladšia má 49 rokov, ostatné 5ú 55 ročné a viac,

výřočná spráÝa í.mocnice s poliklinikou MyjAvi za rok 202t
2a

Lekárj



§ doplniť stavy zamestnancov lekármi absolventmi na pediatrickom oddeleni, oddeleni Vnútorného lekárstva,
oddelení 8ynekologicko-pórodníckom a lekármi špecialistami pre obnovenie činnosti ambulancie klinickej
onkolÓ8ie, nefrolo8ickej, an8iologickej a rozšíriť činnosť o poskytovanie 2dravotnej starostljvosti n;
ortopedickej a al8eziolo8ickej ambulancii.

Vzhradom na situáciu na trhu práce zrealizovať uvedený zámer, hlavne u zdravotnickych pracovníkov, bude pomerne
komplikované, Každoročný pokles zamestnancov, mimo plánovaných racionalizačných opatrení, spósobuje paoblémy
pri zabézpečoVaní preVádzky nemocnice,
priemerná mesačná mrda vř á t an e práce nadčas a pohotovostnÝch služiéb podrá jednotliv,ých povolaní
pracovníkov

/úda]e sú V €/

2o2L Vývoj = lndex
7-6 7 /6

7a9
:T,il]"/":: . ] š_] ==:l1-] *,_.]] l -:,:,_] _ 

." _],j.:_,____l*__]_' ll - ] : i '"-|- i1-;'
Lekár

Farmaceut

sestra

2018,50 2201,53 2 400,58 2716,69 3190,61 3626,54 4oJ8,76 452,22 1,7247

1977,04 2637,o9 3205,/2 3 o21,ao 2133,96 2136,66 2996,91 860,25 1,4026

756,09 a67,93 91,3,61, 968,15 1 179,08 1 308,98 1 537,41 22a,43 1,1.]45

pórodná a'istentka | 795,32|| $7,56l %6,77l sos,ssI r oss,esj r zsr,s+] i+ii,szl rog,ss] r,rrro
551,86] 731,,94| 710,85l rca,za| sos,azI szs,+eI rors,so| 9o,5o 1,0974

_--J=-J._J._J:____J-__J l- ]

zoo,ssI r o:a,lsI r oos,zaI r rr:,ool , zso,zól r lol,ssI r sss,or| ,rr,or, ,,.r,
au,u| szs,ss| aso,e:| ar:,srI ssz,aa] iúa,n| nzs,ls| ,r,ur' ,.orioi

@;;;E;, ;.',,;l,,,ňl;ó.il;;l -;o, ;,;;
1663,17 1952,53 2a8,82 1,1136

!"{::|.bo::L __] 631,85L gzz,lz), aos,ul sss,zo| r zoz,sol t zzzla| tzei,ai| li,ol! t,ozu
380,58 639,25 611,1] 669,91 7-Jo,87 369,49 865,24 495,/5 2,3417

440,24 122,95 762,81 851,93 1 023,08 7 714,1-? 1462,61 348,44 I,3127

484,9a 583,19 611,31 644,4a rc8/,8 845,ag 1727,04 2a1:r5 I,3324

1296,59 194a,44 7 944,51 2060,66 2185,63 2344,68 2630,45 2a5,tl 1,72rg

681,J5 780,51 898,49 1015,35 7oa],73 1223,80 1430,06 206,26 1,1685

4al,a4 492,06 518,67 575,80 659,6] 716,02 856,89 14o,a7 1,1967

986,24 7166,20 1219,03 1294,56 1,4gg,15 1674,88 1g5a,44 2a3,56 1,1693

455,59 545,29 585,17 651,03 732,53 803,89 955,76 151,87 1,1889

Fyzioterapeut

Veréjný zdrav.

zdrav.laborant

Asistentvýživy

Rádiol. téchnik

zdrav , záchlanál

Masér

praktická sestra

sanitár

lný zdrav, prac,

lné...,

THP

Robotníci

Zdrav, prac.

Nezdrav, prac.

zamestnanci spolu a26,3o g7a,42 1026,46 7 og3,g2 L2s8,5L I405,14 7 639,48 234,34 1,r,668

Komentár
Priemerná mžda V roku 2021 sa oproti priernernej rnzde roku 2020 zVýšiIa o 16,68 %, V abso útne] čiastke o 234,34
€, 2 toho V povolaniach zdravotníckych zamestnáncov o 283,56 €, U nezdravotníckych zarnestnancov o 151,87 €, Túto
mzdu ovp yvnili 7 € covidové príplatky á mirnoriaclne odmeny (35o €) v 11/2021 z MZ sR určené pre zdraVotníckych
zan]estnancov, Z dóVodU ukončenia d]ho.1obej PN 

'rne 
Zaznamenali nárast priemernej mzdy (+ 495,75 €) V povolaní

masér.
\'íročná§ lliv, ncírocni.c s lolikliniko NI]jit.árck202l



Porovnaním priemernej mzdy roku 2021 s rokom 2015 dochádzame k záVeru, že za uvedené obdobie sa priemerná
mzda takmer zdvojnásobila , ýzlást|a +98,41%. Tento nárast je spósobovaný le8islatíVnymi zmenami Voblasti
odmeňovania, napr, platouími úpravami, ktoré Vychádzajú ustanovení zákona č,578/2oo4z.2. o poskytovateloch
zdraVotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách V zdravotníctve a Zákonníka práce.

oblasť vzdelávania

celoŽivotné vzdeláVanie Zdravotníckych pracovníkov je povinné, Zdravotnícki pracovnici po 2ískaní Vzdelania
na stredných zdravotníckych Školách alebo v niektorom zo 5tupňoV Vzdelania na Vysokých školách sa móžu ešte d,alej
zameraťna Výkon niektorých Špecializovaných pracovných činnostív d'alšom vzdelivaní, vtzv, špecializačnom štúdiu,
certifikačnej prlprave a V 5ústavnom VzdeláVani,

Kvaliíikáčná štrukiúra zdravotníckych zamestnancov v NsP v řoku 2021

sov sov úsV úsV VoV
vzde an e + úsv vovk|.z špec. cert, šp€.,

Vš+ vŠ

425Počet1046360225
.]

VoV
I%

ú5V + cert,
1%

podiel zdravotníckych 2amestnancov so Špecializáciou alebo certifikátom je 53,3 % čo znamená, viac ích ako polovica
má absolvovanú a ukončenú špecializáciu alebo certífikát,

od roku 2009 Nemocnica s polikijnikou Myjava sa aktivne 2apája do projektov vzclelávania or*anizovanýchprostredníctVom sloVenskej zdraVotníckej uniVerzity.

Akreditáciu ŠpecializaČných Študijných programov Všeobecné lekárstvo a Pediatria sme obdržali 15, augusta 2016,v roku 2,021 5me mali v rezidentskom programe zaradeného jedného lekára z odboru všeobecné lek;r.uo (tento
vykonal špecializačnú skúšku) a jednu lekárku z odboru pedjatria,

yýřočná správa nemocnices poliklinikou Myjavn za rok 202t
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Zamestnanci NsP V rámcizvyšovania a prehlbovania kvalifikácie študujú na:
> slovenskej zdravotníckej univerzite
> Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv, Alžbety V skalici
> Unjverzite cyrila a Metoda v Trnave
> strednej zdravotníckej škola v skalici.

lekári sú zaradení do špecializačnej prípravy V odbore:
§ Vnútorné lekárstvo _ tri lekárky
§ pedaatria,dVé lekárky (ztohojedna v rezidentskom programe)
§ gynekológia a pórodníctvo - dvaja lékári
§ chirur8ia -jeden lekár
§ anestézioló8iá a intenzívna medicína - traja lekári (z toho jedna vykonala špecializačnú skúšku)§ rádioló8ia -jedna lekárka

sestry sú zaradené do špecializaČnej prípravy v odbore:
§ anestézia a intenzívna medicína - jedna sestra
s ošetrovaterská starostlivosť o dospelých , dve sestry

prVý stupeň VŠ štúdia V odbore ošetrovaterstvo navštevovali:

§ tri praktické sestry, z toho jedna ukončila vzdelanie štátnicovou skúškotr

druhý stupeň VŠ štúdia v odbore i/zioterapia navštevovali:
§ dve fi/zioterapeutky

stlJolum na 5l5]
§ odbor praktická sestra navšteVujejedna zamestnankyňa
§ odbor sanitárjeden zamestnanec,

Vzhladom k tomu, Že naŠe zdravotnícke zariadenie má základné lóžkové oddelenia, naši zamestnanci absolvujú
plédatestáčnú prax na Vyššich pracoviskách, napr. v:

> UniVerzitnejnemocniciVBratislaVe
> Národnom ústave detských chorób V Bratislave
> Národnom ústave srdcovtých a cievnych chorób v Bratislave> Národnom ústave tuberkulózy, prúcnych chorób a hrudníkovej chirur8ie Vo Vyšných Há8och> Fakultnej nemocniciV Trenčíne
> Fakultnej nemocnici V Trnave
> Fakultnej nemocnici AGEL skalica,

Naopak, vnašom zdravotníckom zariadeni absolvovali lekári iných zdravotníckych zariadení predate'tačnú
prípravu V špecialjzačnom odbore:

> Endokrinoló8ia
> Gynekológia a pórodnictvo
> Pediatrla,

Nemocnica sa aktíVne zapá.ia aj do praktickej prípravy študentov stredných a vysokých škól,

zmluvu o vykonávaníodbornej praxe na dobu neurčitú máme uzatvorenú s:> Lekárskou fakultou L'niverzity Komenského V Bratislave> Jeseniovou lekárskou fakultou v Martine
> Lekárskou fakultou Masarykovej univerzity v Brne
> Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety V Bratislave,

zmluvu na dobu určitú uzatvárame podl'a požiadaviek Vzdelávacich inštitúcii,

cierom Némocnice 5 poliklinikotr Myjava je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, na čo potrebuje
kvalifikovaných a spokojných zamestnancov. Na splnenie tohto cieía je jej úlohou stabjlizovať a motivovať
zdraVotníckych zame5tnancoV,

výřočná správá ne,nocnice § poliklinikou MyjaÝ. z, řok 202!
2]



l0. Ozdravný plán nemocnice
prvoradým cielom ozdravných plánov je stabjlizácia finančnej situácie a zabezpečenie vyrovnaného
hospodárenia, pri 2ábezpeČeni kvaljtnej zdraVotnej starostlivosti. Na 2abezpečenie efektíVnosti je potrebné
realjzovať opatrenia, ktoré 5i nemocnica VytýČila za cier, Na základe týchto ozdravnýah opatrení sa predpokladali V
roku 2018, 2019 a 2020 nižšie náklady na lieky a dia8nostiká ako sme malj v roku 2o!7. ozdlavné opatrenia v
mzdovej oblasti mali zabezpeČiť, aby nárasty osobných nákladov boli čo najnižšie. Nedokážeme Však eliminovať
nárasty miezd, a teda a]'osobných nákladov, ž t'tulu zákonných úprav. Aj vd'aka dobrej výkonnostiv prvom polroku
2017 sa nám podarilo vyjednaťtaké zmluvné podmienky od zdravotných poisťovni, ktoré umožnilizvýšiť výkonnosť
nemocnice V roku 2018 a 2019, VýVoj hospodárskeho Výsledku znázorňuje nasledovná taburka:

t'karovatel' Rok v€
2014 2015 2016 2o1) 2018 2o19 2o2a 2o21

Projektovaný HV v
ozdrav, pláne 368 000 170 000 3 000 102 000

HV po zdanení 654l20 -]o1267 447 2o4 528 12a z212]2 ,74o 17o 536 397 912

výročná 5prává nemocnice s poliklinikou Myjava za íók 202t
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NsP Myjava dosiahla v roku 2017 stratu 528 tis. €, Následne bol rok 2018 prvým rokom, kedy sme dosiahli zjsk
1123 tis €, Tento zisk bol ovplyvnený čiastočne oddlžením, NsP by dosiahla zisk aj be2 oddIženia v sume 221 tis, €,
Rozhodujúcim z hladiska výnosov v roku 2018 bolo zvýšenie výnosov zo zdravotných poisťovní všzp a Dóvera
takmer o 15 %. Toto navýšenie bolo potrebné hlavne z titulu pokrytia nára.tu mždových nákladov. celkové výnosy
V roku 2018 dosiahli 14 613 tis. €, pričom Vplyv oddlženia bol 5 082 tis, €. celkové nák|ady V roku 2018 dosiahii
13489 tis. €, z toho bolo penále zo sP 2účtované V roku 2018 za predchádzajúce roky v sume 4172tis. €.
oproti projektovanej strate 3o2 tjs, € sme dosiahli zisk bez oddlženia 221 tis. €, a tým sme zabezpečili základné
rámce splnenia ozdravného plánu, základom kladného hospodárskeho výsledku v roku 2018 bo] nízky nárast
nákladoV pri raste výnosov,

V roku 2019 5me dosiahli stratu 14o 17o €. Tento Výsledok bol ovplyvnený hlavne nárastom o.obných nákladoV o
974 o05 € í1,6,4%) oproti roku 2018. Rast osobných nákladov bol spósobený hlavne rastom úprav miezd
VYPl\ivajúcich Zo zákona, rastom odvodov do zdravotných poisťovní a do sociálne1' poisťovne a r.uatoÁ ortutnyah
osobných nákladov, samozrejme, Že naŠim cierom bolo dosiahnuťvyrovnané hospoiárenie, ale vzhťadom na vyššie
uvedéné, nemožno považovať dosiahnutie st'"ty 14o 740 € za neú5pech, V rá;ci ozdravného plánu bola na rok
2019 projektovaná strata 170 tis, €.
Podstatne sa V roku 2019 ?lepšil VýVoj 2adlženo.ti, ZáVázky spolu boli k 31,12,2018 8 3o9 43o € a k 37.1,2.2019
dosiahIi \4'šku 3 685 785 €. K 31,12,2019 máme 2áVázky po lehote 5platnostj u dodáVaterov len v sume 136 282 €.
Rast osobných nákladov pokračoval aj v roku 2o2o, žaznamenali .me 14 % nárast a ten bol spósobený hlavnerastom Úprav miezd Vyplývájúcich zo zákona, čo malo za následok rast odvodov do Zdravotných poisťovnía sociálnej poistbvne, Mzdové náklady rástli aj z dóvodu vyplácánia mimoriadnych odmjen zdravotníckym
pracovníkom za prvú Vlnu covlDu. V roku 2020, v roku pandémie spósobenej Vírusom 5AR5 cov 19 sme dosiahli
bez oddlžen jd VyroVnanÝ Vysledok hospodárenia,

V roku 2021 nemocnica dosiah|a zisk, kle§li závázky po lehote splatnosti pod 50 tis. €, NsP Myjava zabezpečuje
vyrovnané hospodárenie, podstatne sme znížili 2adlženie a realizáciou oždravnýah opatrení prispela k rasiuefektivnosti a zabezpečila v roku 2o21 pozitívny vývoj v medicínskych ukazovateloch vrátane riešeniapandemických opatrení.

Na základe plnenia o2dravných opatrení, podstatného zlepšenia V hospodárení a znižovania záVázkov móžeme
skonštatovať, že zabezpečujeme plnenie ozdravného plánu,



11. Predpokladaný vývoj nemocnice v roku 2022

Poslanim N5P Myjava je poskytovať komplexnú kvaIitnú ambulantnú, ústavnú a lekárenskú zdravotnú starostlivosť
obwaterom miest a obcí okresu Myjava a okoljtých miest a obcí okresu NoVé Mesto nad Váhom a senica ako aj
pacientom na 2áklade 5lobodnej vohy posk}tovatel'a zdraVotnej staro§tlivosti.
NsP Myjava 2 hladiska rozsahu poskytovanej zdraVotnej starostlivosti a spádoVého územia patrí medži regionálne
nemocnice. Velkou výzvou V roku 2022 je zachovať V rámci NsP Myjava čo najváčší rozsah poskytovanej ústavnej
zdravotnej starostlivosti apostupne rozširovať medicínske služby tak, aby bol zohl'adnený demo8rafický výVoj,
chorobnosť a potreba zdravotnej starostljvosti V re8ióne, V rámci NsP Myjava máme záujem nad'alej poskytovať
akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivo§ť, ako aj plánovanú zdravotnú starostlivosť, prevádzkovať záchrannú
zdíavotnú službu, ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých aambulantnú pohotovostnú službu pre deti
a dorast. V roku 2022 fiáme záujem zrjadiť a uviesť do prevádzku novú al8eziologickú ambulanciu, ortopedickú
ambulanciu, lnfúzny stacionár, V rámci chirur8lckých disciplín je našou prioritou zvýšiť počet operačných VýkonoV,
áko aj Výkonov realizovaných v rámcijednodňovej zdraVotnej starostlivosti. Pre našich pacientov chceme zabezpečiť
postupný náVrat po pandemickom období a zabezpečiť zdravotnú starostlivosť vplnom rozsahu Vrátane tzv,
,,odložených \^ikonov",

Dlhodobým ciel'om v ekonomickej oblasti je zabezpečénie maximálnych ,drojov pre poskYtovanie kvalitnej a
priiom ef€ktívn€j zdlávotnei stároatlivosti. Nevyhnutné je splniť základnú podmienku pre zabezpečenie tohto
.iera, a to vyrovnané hospodárenie a likvidáGie dlhov ž minulých období.

Vyrovnané hospodárenie sa nám podarilo V rokoch 2020 a 2021, Udržateťnosť tohto Vyrovnaného hospodárenia
nezáVjsívŠak iba od realizácie racionaljzačných opatrení, ale záVisí aj od podmienok financovania zo zdravotných
poisťovní a predovšetkým mzdovej politiky štátu, Už vminulých rokoch štát Vytvoril d'alšie disproporcie V
ekonomike zdravotníckych zariadenÍ. Rast miezd zamestnancov nebol pokíytý zdravotnými poisťovňami a obdobný
VýVoj je i v roku 2022. Problémom roku 2o22 je prudké zvyšovanie cien energií, čo 5a V konečnom dó5ledku odzrkadli
v náraste cien aj iných komodít,..napr, potravín. Preto je cierom prijať Všetky opatrenia na 2nižovanie a optjmalizáciu
nákladoV V ener8etickej oblasti.
Prioritou v roku 2021 je vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a modernizáciu operačných sál
a chirur8ického oddelenia, Upravenie komunikáciíV rámcj nemocnice,

Na naplnenie týchto zámerov a ambícií je dóležité prijať á dovzdelávať zdravotní.ky.h zaméstnancov. Z tohto
dóvodu sa ako nemocnica budeme i nad'alej zapájať do VzdeláVacích projektov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie a
obnovu kvaliÍikácií zdravotníckych pracovnikov, s cieíom zabezpečiť kvalitu poskytovaných zdravotných služieb.
Projekty na podporu d'alŠieho VzdeláVania pracovníkov V zdravotníctve by bolo Vhodné rozšíriť o d'alšie špecializácie
lekárov, napr, onkoló8ia, traumatológia, prípadne dovzdeláVanie iných povola n í 2d ravot n íckych pracovníkov.

V podnikaterskej Činnostichceme Využiť materiálne a technické možnosti zdravotníckeho zariadenia na dosiahnutie
dodatočných zdrojoV na zabezpečenie zdraVotnej starostliVosti,

výročná gDí{v. n€moc ice § poliklinikou Myjlva z, rok 202l
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Záver

základný ciel- poskytovanie kva litnej zdravotnej sta ro§tlivosti, čo nie j€ možné _ bez dostatku zdrojov a vdlhodobom
meradle bezVyrovnaného hospodárenia

Rok 2022 bude mimolicdne náročnÝ na udržanje vyrovnaného hospodáléňle. znova mllsíne konštatovať, že
népokMle náíastu mzdových nákladov je ro2hodujúcim faktořom ohrc2anla ekonomickel eíelďívno'ti
,dřevotnícky.h taíiadení. okrem toho v íoku 2021 prétrvával pandemlckÝ problém, ktorý ie síce momentálné
v útlme, ale nevieme dopredu od had núť vývo| a dopad v íoku 2022.

v nasledujúcom období ná5 čaká stále výzva,2abezpečlť chod n€mocnjce dostatočným počtom personálu.
Nédostatok lekárov a zdlávotných sestie r si vyžiada jednak zvýšenú potrebu finančných.drojov na mzdy a súčasne je
nevyhnutné vytvoriť kvalitné podmienky pre Wkonávanie píáce.

vý.ledkom vš€tkÝch tÝahto snárení musí byť v prvom rad€ kvalltné poskytován|e rdravotnei staro§tlivo'ti a
maxlmálna spokojno§ť paci€nta.

V Myjave dňa 20,6.2022

.<'
PhDr. Elena Šteťová, MPH

poverená riay'élním nemocnice

PřílohY

Výkaž ziskov a strát k 31.12,2o21
súvahá k 31.12,2o21
Poznámky účtovnej žávierke k 31.12.2o21

yýřoč.i 
'pr{v, 

i.fio.ll(t 3polilliniloú Mrjáv! a řok2o2l
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b 31.12,2021
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ozn, SŤRANAAKTlV
čisto Bežnó účtovné obdoble

Bezpro§tredne
predchádzajúcé
tlčtovné obdobi€

BrUtto Netto Netto

b ,1 2 3 4
JPOLU MAJETOK
,,002+í.033+r.í 

1 0+r,í í4
001 19 8í6 000,0{ 7 538 605,4| 12277 3s4,6| ,!1 

556 924,9l

{€obežný majetok r.003+r.01 l +024 002 16 097 679,6! 7 509 632,7, 8 588 040,9l 8 382 669,4(
Dlhodobý nehmotný majetok §účet
lr,004 až 010)

003 405 74o,1i 169 049,0: 236 69,|,1l 267 499,22

A,1,1, qklivovane náhlady na $i"Voj (012) _

:072+091AU)
004 00( 0,0( 00( 0,0(

2, softwér (013) _ (073+091 AÚ) 005 384 703,9i 165 292,8a 219 411 1 267 499,2,

3. f,cenitelné práVa (014) _ (074 + 091 AÚ) 006 0,0c 0,0( 0,0( 0,0(
)íobný dlhodoby nehmolný majelok
018)_(078+09í AÚ)

0a1 3 756,2l 3 756,2( 0,0( 00(

]s|atný d]hodobý nehnrotný maielok
019)_(079+091 Aú)

008 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

6, )bslaranis dlhodobého nehmotného
najetku (041)_(093)

009 17 2Bo,o( 0,0( 17 280,0( 00(

7, Joskyt preddaÝky nad]hodobý nehmotný
]rajelok (05l)-(095 AU)

010 00( 00( 00( 0,0(

A.ll. Dlhodobý hmotný majgtok súčel (ř,012
1ž 023')

o,11 'l5 69í 939,5, 7 340 583,71 8 35í 355,81 8 115 370,1{

A,ll,1, ]ozemky (031) _ (092 AÚ) o12 215166,3( 0,0( 215 ]66,3( 215 166 3(

2- Jme ecké d ela a zbierky (032) _ (092 AÚ) 013 0,0( 00( 00( 0,0(

3, )l9dmety z drahých kovov (033)_ (092 a14 0,0( 0,0( 00( 0,0t

]tavby (021)_ (08,] + 092 Al]) 015 9 333 773,7j 2 978 604,2l 6 355 169,5 3 845 395,1i
5, jamoslatné hnutelné Vec a súbory

]nulelných Veci (022), (082 + 092 AÚ)
016 5 601 707,0! 3 950 117,1 1 65] 589,9( 1 852 898,7l

6,
iůlravné 

prostri€dky (023) - (083+092 017 404 493 51 327 431 Oí 77 062,41 111312,41

7- )eslovalel'ské celky líválých porastoÝ,025) 
_ (085 + 092 Aú)

018 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

8, základné slado a ťažné zvielalá (026),
086 + 092 AU)

019 00( 00( 00( 0,0(

9. )lobný dlhodobý hmotný maielok
028)_(088+092Ať])

a2a 85 351,8( 84 431,3( 920,5( 3 506,,t]

10, ]stalny dlhodobý hmolný majetok
029)_(089+092 AU)

o21 0,0( 00( 00( 0,0(

11
??;\16!i", 

o'n"o"oun" n.otnóho majetku a22 51 447 a! 0,0( 5l 447,0a 2 o87 a91,1

12- Joskvlnuté píeddaVky na dlhodoby hmotný
naj€io[ (052).(095 AU}

a23 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

A,lll, ]lhodobý íinančný majetok súčet (r,025
,ž 032)

024 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

\ lll 1
lodielové cenné paPiere a podiely V
jcélsk€j účtovnej jednotke (061)- (096
\U)

025 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

2. 9odielovó cenné papi€r€ a podiely v

:poločlošli s 
podstatným Vplwom (062) -

a26 0,0( 0,0( 0,0 0,0(

3. l€alizovatelnó cenné p3pi9íe a oodieIV
.063)_(096 Aú)

027 00( 00( 00( 0,0(

]lhové cenné pap€re dížané oo solatnosI
.065)_(096 Atj]

028 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

5, ]óžičky účtovnej jsdnolke v
(onsolidovanom celk! (066),(096 Al])

o29 0,0( 00( 0,0( 0,0(

2



ozn, STRANA AKTiV riadk!
86žnó účtovné obdobio

Bezprostredne
procíchádzajúco
účtovná obdobIe

Brutto Korokcia Netto Netto

b 1 2 3 4
6. f,slainé póžičky (067)_(096 AÚ) 030 00( 0,0( 0,0( 0,0(

]. ]statný dlhodobý finsncny ínajetok {069)
.096 AU)

031 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

8, f, bstaranle d]hodobého nnánčnéhó
najetku (043) (096 AÚ)

0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

B, cbežný majelok 034+040+048
l060+085+098+104

033 3 71a 320,4l 28 972,71 3 689 347,6! 3174055,5l

a,l. zá§oby súěét (r.035 až r.039) 034 423 053,1! 0,0( 423 053,1! 432 464,21

B,l,1 Maleriál (1 12+119)_(191) 035 319 966 3l 00a 319 966 3a 333 245 3'
2, !edokonč€ná Výroba a poloioVary

121+122)-(192+193)
036 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

3, /ýrObky (123)_(194) 037 0,0( 00( 0,0( 00(
Zy eíalá 1124) - (195) 038 00( 0,0( 0,0( 0,0(

5. IoVar (132 +133 +139)_(196) 039 103 086,8l 0,0( 103 086,8l 99 218,8!

B,ll. zúčtovanie medzi subjektami v€rejnej
,právy súčet (r,O4í až 047)

040 0,0l 0,0{ 0,0( 0,0(

B,l] 1 aúčtovan e odVodoV pííimoV rozpočioVýcň
)rganizácli do íozpočt! zriadovatel'a (351)

041 0,0( 0,0 0,0( 0,0(

2- aúčtovanie tlansferov štátnsho rozpočtu
353)

042 0,0( 0,0( 0,0( 00(

3, zúčtoVanis lían5feíov lozpočlu obcs a
/yššieho územného colku (355)

043 0,0( 0,0( 0,0( 00(

zúčtovan e transíerov zo štátneho
ozpočlu v ráínci kon§o idovaného
re]kU(356)

044 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

5. ]statné zúčloVan]e íozpočtu obce a
/yšš eho územného celku (357)

045 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

6, z{]človanie lransíeíov zo šlátnBho rczpočl!
ným subjektom (358)

046 00( 00( 00( 00(

7- aúčtovaniehansferov medzi subjeklami
/eíejnei§práVy a iné zúčlovania (359)

a4/ 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

B,lll. Dlhodobé pohl'adávky súčet (r.049 až
}59)

048 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

]|l 1 ]dberalel a (31 1Aú)_(391 AÚ) 049 0,0( 0,0( 0,0( 00(
2. amenky na nkaso (3124Ú), (391Aúj 050 0,0( 00( 00( 0,0(
3, )ohl'adávky za eskontov9né cenné papel€

313AU) _ (391AU)
051 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

]statné pohladáVky (31 5,Aú)_(3s1 Aú) a52 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
5. )oh'adávkv voči zamestnancom

335AU)_(391 AÚ)
053 0,0( 0,0( 0,0( 00(

6, 'ohl'ádávky voči združeniu (369AÚ)-(391
cU)

054 00( 0,0( 00( 0,0(

7. )ohladavky a zavázly z pevnych
elmínovaných opeíácii {373AÚ)_(39] AÚl

055 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

8, ,ohladáVky z nájmu (374AÚ)_(391 AÚ) 056 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
9, ]oh'adáVhy z Vydaných dlhopi§ov

375AU)_(391 AÚ)
057 0,0( 0,0( 0,0( 0,0i

10, ,,]akúpené opcie (376Ať])_(391 Ať]) 058 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

3



ozn, STRANA AKTÍV
číslo Božňé účtovné obdoble

'Ěíutto 
-[.. iióreiCřT-Ňe-ttď

predchádzajúce

Netto

a b 1 2 3 4
11 né pohladávky (378AU),(391 AL]) 059 0,0( 0,0{ 0,0( 0,0(

B,lV (rátkodobé pohl'adávky súčet (r,061 až
)84)

060 1 93l 591,4l 28 972,7 1 902 618,7i í 663 582,7i

3.1V1 Jdbelatelia (31 1Aú)-(391 AÚ) 061 1T39,171 4t 2a 972,7 1 710198,6( 1 474 51O 2l
2. zrnenky na inkaso (312AÚ),(391 AÚ) a62 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
3, )ohladavky za esIonloVané cenne papleíe

313AU)_(39] AU)
063 0,0( 0,0( 00( 0,0(

4- )osky,jnuté píevádzlové pleddaVky
314)_(391 AU)

064 0,0( 0,0( 00( 0,0(

5, ]sta|né pohl,adávky (315AÚ),(391 AL]) 065 1T4205,1t 0,0( 174205,1 173 923 9t
6. ]ohladáVky z nedaňo!ých rozpoclovych

íúmoV (3l6) (39] AU)
066 0,0( 0,0( 00( 0,0(

7. 'oh 
'adáVky z daňových a cohých

ozpočtových pííimov (317)_(391 Ať])
067 00( 0,0( 0,0( 0,0{

8, Joh]'adáVky z nedaňových príjmov oocia
,,yšších územných ce kov a íozpočtových
)ígán záciizíládenych obcou a ebo Vy§slm
rzemnýín celhom (318]-(39] AU)

068 0,0c 0,0( 0,0( 0,0í

9, 'ohl'adáVky z daňových prúmov obcí a
/yšších územných celkov (319)_(391 AÚ)

069 0,0( 0,0{ 0,0( 00(

]0. )ohladávkv voči zamestnancom
335AÚ)-(391 AÚ)

070 1 101,4! 00( 1 101,4! l 809,6j

11 Z!čtovanie s olgánmi sociálneho poistenia
r zdíavotného postenia (336)_(391 AtJ)

a71 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

12, ]aň z príjnrov (341)-(391 AÚ) 072 17 113,4 o0( 17 113 41 13 308,8t
l3, ]stalné priame dane (342)_(391 AÚ) 073 00( 0,0( 0,0( 0,0(
14 ]aň z pridanej hodnoty (343)_(39iAÚj a74 0.0( 0,0( 0,0( 00(
15, ]slatné dane á poplatky (345)_(39l AÚ) a75 0,0( 0,0( 00( 0,0(
16, )ohfadávky Voči združen]u {369AiI-(391

\U)
076 00( 0,0( 0,0( 0,0(

17- Joh]adávky a záVázky z peVných

lermínoVaných opelácií (373Aú),(391 Ať])
a77 0,0( 0,0( 0,0( 00(

18, ]ohladáVky z nájmu (374AÚ) (391 AÚ) 078 0,0( 00( 00( 0,0(
19, ]oh adavhy z Vydanych dlhopisŇ

375AU)_(391 AU)
079 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

20- \]akúpené opcie (376Aú)_(391 AÚ) 080 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
21 né pohl,adávky (378Al]),(39l AÚ) 081 0,0( 0,0( 0,0( 00(
22- spojovací účel pri združen í (396AÚ ) a82 0,0( 0,0( 00( 0,0(
23- Zuctovanie s suropst<ou lniou 1lzl-ÁÚ|

1q1 At,] 083 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

lrcnsfery a oslatné zúótovan e so
,Ubje1.laínirn mo Vere]ne] splavy
372AU)_(]9 ]AU)

084 0,0( 0,0( 0,0( 00

B.V :inančné účtysúčet (r.086 až 097) 085 1 363 675,7i 0,0( 1 363 675,7] í 078 008,5i
B,V1 'okladn]ca (211) 086 6 2a4,7l 0,0( 6204,T( 5 499,6j

2. eniny (213) 087 0,0{ 0,0( 0,0( 00(
3, ]ankové L]čty (221AÚ +^261) 088 1 357 471,o, 0,0( 1 357 471,0i l 072 508,8!
4- JcIy V Dankách s dóbou ViazanosiidlhšoLr

]ko]eden rok (221 Aú)
089 0,0( 00( 00( 0,0(



ozn, STRANAAKTÍV
číslo
riadkL

Béžné účtovnó obdobie

-ďrnttď-T -Koréxcli' -Ň;tto

pr€dchádzajúce

b 1 2 3 4
5, ,/ýdaýkaýý rczpačlavý účeí (222) 090 0,0( 0,0( 0,0( 00(
6, )ríjrno\^i lozpočtov,i úóet (223) 091 00( 0,0( 00( 0,0(
].

!31"iiž"n,,"iiif 
*,", 

"a 
obchodovanie a92 0,0( 0,0 0,0( 0,0t

8, ]lhové csnné papierc na obchodovanis,253)-(29l AU)
093 0,0( 00( 00( 0,0(

9, ]lhové c€nné papi€re so splatnosťou do
6dného loka dížané do solatnosti
256)_(291Aú)

094 0,0t 0,0t 0,0( 00(

10. Jslatnó realizoValelné cenné papieíe
257 )-(291AU)

095 0,0( 0,0( 0,0c 00(

11 )bstalanie kráikodobého í nančného
najelku (259),(291 At])

096 0,0( 00( 00( 0,0(

12, Jčly šlátnej pok adn ics (učtoua skLrpna
z8)

097 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

B,Vl, >oskytnuté návratné finančné výpomoci
ilhodobé súčet (r,099 až í03)

098 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

].V1,1 JoskyhUle náVíálne ílnanané vÝDomoci
rubieIlorn V rámci konšó]l.joV:;;hn
;elku(271Aú_291Aú)

099 0,0( 0,0( 00( 0,0(

2- roskyinulé návf atné i nančné výpomoc
)slahym sUbjektom vérejne] +ráýý |272qU)(29] AU,

100 0,0( 00( 0,0( 00(

3, )oskylnutó návláhé f nančné Vreomoci
]odnikalelškým sUbjeklom (274
\U)_(291AU)

101 0,0( 0,0( 0,0t 00(

4. 'osxytnuté navralné íinanirre vfrirrloci
)st6lnýrn organizáciám (275 A[r)_(29l AL])

102 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
roshytn!le náÝlahe íi.ancne ýÝoomoc
}z]clyrn osobám (277 Aú)_(29iÁů)

]03 00( 0,0( 0,0( 0,0(

B.Vll, ooslytnutó navratno tinanErre$im6ii
(rátkodobé súč€t (í05 až í09)

,1o4
0,0( 0,0( 0,0{ 0,0(

,Vl1.1 ]oslyh!le naVíalne flnančné Vvoomoč
,Ubjeklorn V rámci lon5o idovareho
;elku(271AÚ) (291AÚ)

105 00( 0,0( 00( 0,0(

2- losIyinUlé návlalne i]nancne 
"lpomocl)slalnym subjeklom Ýe re]n ei splaýy l2l2

\U)_(29] AU)

106 00( 0,0( 00( 0,0

3, )osk},lrr uté náv€lné í]nančné Výpomoci
)odnikalelškým sUbjeklom (274
\U)-(291AU}

107 0,0( 0,0( 0,0( 00(

Poskyhuié návrclné finan(né výpo.oci
)stalalnym oíganlzác ám (275 AÚ|.|291

108 0,0( 0,0C 0,0c 0,0(

5, Jo5[ytnuté návratne Í nancne vypomoci
vzichym osobam (277 AU)_(29] AU)

109 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

c, :asové rozlíšénie t,111 až í.ííE ,110
0,0( 0,0(

0.0c

0,0(

0,0c

0,0(
C.1 ,,Jáklady budúcicň oŇÓb í-l36iJ 111 0,0(

0,0(
2- (om ptexne nánaay buoríciciibdour-f 3az)- 112 0,0( 00( 0,0( 00(
3, ]ríjmy budúc ch obdobi(385) 1l3 00( 0,0( 0,0i 0,0(
D, ýzt'ahy k účtom kli€ntov štáhgj

)okladnice (účtová skupina 2o)
1,14 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

{oNTRoLNÉ člsLo súč;aŇ01 až.,114) 888 79 264 000,3l 30 154 421,8( 49109 578,5t 46 227 699,7l
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ozn STRANA PASÍV
óíslo Bežná ltčtovné

obdobié
Bezprostredne

b c 5 6
r'LAsTNÉ lMANlE A zÁvÁzKY
,"l í6+r.,126+í.í 80+ř,í 83

1í5 12 277 394,61 11 556 924,9i

/lastné iman|e r.íí7 + r.í20 + r.123 íí6 1 354 301.8l 956 389,9!
cc€ňovacié rozdiely súč€t (r,118 + r.119) 117 0,0( 0,0l

A,1.1 ]ceňovacie rozdlely z precen€nia majeku a áVázkov 118 0,0( 0,0(

2. ]ceňovacie íozdiey z kapitálových účastín (+l4i' 119 0,0( 0,0(
A,ll. =ondy §úěet {rí2,1 + r.í22) 120 0,0( 0,0(
A,ll,1 aako|ný rezeNný íand (421) 121 0,0( 0,0t

2. )statné fondy (427) 122 0,0( 00(
A,lll, ýýslédok ho§podářenia (+/-) súčet (r.í24 až 125) 123 1 354 301,8l 950 389,9!
\ll 1 \evyspo adarý výsedoh hospodáíenia mirll]ltcn

okov (+/_428)
124 956 389,9( -776 241 ,8

2. /ýsledok hospodaren a za úélovné obdobie i+/.l'.aol.tí 117+r 12o+1-124+í 126+r ]8o+r rs3i
125 397 911,8a 1 732 631,al

B, Áv ázky 3 {réeí í,1 27 +í,1 32+ |,.| 40 + |.1 51 + í.1 7 3 126 10 737 477,3 í0 439 058,21
B.l lezervy 3tič€t (r,í28 až í3í) 127 14 206,0l 6 760,5

B,1,1 težefuy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 00( 0,01
2. f,slatné režervy (459AÚ) 12s 0,0( 0,0(
3, lezervy zákonné krátkodobé (323AlJ, 451AÚ) 130 0,0( 00(

fslalné \rslkodobé rezervy 1a7sÁÚ, +ssel; 131 14 206 0§ 6 760,5(
B,ll. aUctovanie m€dzi subjoktami verejnej sPráVy

,učet (r.,I33 až 1,139)
,132

8 378 070,0a 8 302 819,6í

3,11,1, :účlovanlA oovoooÝ p.,jmo, loZooclovycl- olqaliZdU
io lozpočt! ziadovátela (35] )

133 0,0( 0,0(

2. zúčtovanié transferov štálného rozpočtu (353) 134 0,0( 0,01
3, Zúčtovanie llansferov lozpočlU obce a vyššjeho

]z€mného celhu (355) 8 372 859,1t a 297 144 5í

aučtovan e transíerov zo štálneho rozpočtu V rámci
(onsolidovaného celkLr(356)

136 0,0( 0,0(

5, Jstaln€ zúčlOvan]e íozpočtu obce a Vys§reho
]zemneho celkU (357)

137 210,a-, 67511

6, zúčtovan e kansíerov zo štatneno roioóiu i-ňlm
,Ubightom (358) 138 0,0( 0,0(

7. zUčtovanie hansfeíov medzi suqextami verelne;
;píávy a iné zúčlovania (359)

139 5 000,0( 5 000 0(

B,lll ]lhodobé závázky súčel (r,141 až í50) 140 24175,a! 26 672,5í
,ll ,1 ]statné d]hodobé závázky (479AÚj ,141

0,0a 0,0(
2. )lhodobé prijalé preddaVky (475A[]) 142 0,0(
3. ]lhodooe zmenty na rJ naauli76Á$ 143 00i 0,0a
4. Závázky žo sociálneho íondU (472) 144 24 175,a! 26 672,5l
5, 7_ávázky z náimu (474AÚ) 145 0,0t 0,0(
6. llnooole nevytat<turovano ooctavt<y 1+zoe$ 146 00( 00(

'ohladávky a závázky z pevnycn arminovanvctr
)perácil (3734U) 147 0,0( 0,0(
Jredané opcie (377AÚ) 148 0,0( 00(

9, né záVázky (379AÚ) 149 0,0( 0,0(
10, ,/ydané olhopisy olhodolo (zsnÚ;lzxÁÚ1 150 0,0( 00(

6



ozn. STMNA PASÍV
číslo
íiadku

B€žné účtovné Bezprostredne
prsdchádzajúc€
účtovné obdobie

b 5 6
B.lV (rálkodobó závázky stlč et |í,152 až 172| í5í 2 321 025,3l 2102 805,3{

],lV1 )odáVatelia (321) 152 488 095,6! 430 966 9(

2. zmenky na úhladu (322,478AÚ) ]53 0,0( 00(
3. ' alé preddáVky (324, 475AÚ) 154 48129 6( 44 a72,3i

]statné záVázky (325, 47gAú) 155 46 029,2,
lev}.íakturovanó dodáVky (326, 476AÚ) 156 0,0( 0,0(

6, aávázky z ná)mu (414AÚ) 157 0,0( 0,0(
7. >oh adávky a záVázky z pevnýcn terminóvánviň

)p€rácil(373AÚ)
158 0,0( 00(

8, rredané opc e (377Aú) 159 00( 0,0(
9, né záVázky (379AÚ) 160 1a 25a 4i 19 432,3
10,

1i,"*iífl 

",53;;"*n 

**]atsných cenných papierov 161 0,0( 0,0{

,l1 záVázkyVoči združeniu (368) 162 0,0( 00(
12, aa mestnanci (331 ) 163 470 226,3! 365 750,8(
13, ]statnézáVážkyvoči zamestnancom (333) 164 0,0c 0,0(
14- aúčlovanie s orgánmisoc á neho poisienja a

:draVotného po stenia (336)
165 1 173196,0{ 1 106 714 a!

15, ]aň z príjmov (341) 166 00( 0,0(
16, f,slatné priame dane (342) 167 89 629.3( 65110,5!
17. ]aň z pridane] hodnoty (343) l68 1a 3B,2, 7 984,9(
18, Jstatné dane a pop]alky (345) 169 0,0( 00(
19, spoioVací účei pri ždl!žení (396Ať]) 17o 00( 0,0(
20- zúčtovanie s Európskou úniou (37]A0 171 0,0( 0,0(
21 |ld-ďA.y d oslal-e li((ovan e §o sLb,el|aŤ . ro

/elejnei spíáVy (372AU)
172 23 o73,2a 15 943,3t

B,V 3ankové úverya Výpomoci súč€t (r,174 až 179) 173 0,0( 0,0(
3,V1 ]ankové úVery d hodobé (461AÚ) 174 0,0( 00(

2. 3ežné bankové úVery (461 l:l, zzlÁi lstzza 175 0,0( 0,0(
3, /ydané dlhop]sy kíátkodobé (473A\1,241) - (255AÚ) 176 0,0( 0,0(

fstalné králkodobé finančno výponloci 1zg 177 0,0( 00(
5, )f]jaté návratné íinančné Výpomoc] od subiektoV

/eíejnejspíáVy dlhodobé (273 AÚ)
17a 0,0( 0,0(

6, ]riiaIe navratne i nancne výpomocl od sUb]e].lov
/ereinei spláVy krat|,odobé (273 AU)

179 0,0( 00(

asovó rozlíšenl€ r,í81 + r. í82 180 185 615,4i 161476,71
c,] ,/ýdavky budúcich období (3sE 181 0,0( 0,0(
2, r'ýnosy bUdúcich období (384) 1a2 185 615,4, 161 4T6,7l
D, r'zt'ahy k účtom kli9ntov štetne; potrtaanice

účtová sk9piná 20)
183 0,0( 0,0{

(oNTRoLNÉ člsLo §účet (r,115 až 183) 999 48 923 963,1, 47 618 706,6l



Príloha č, 2 k opatreniu č. MF125755l2a07-31

Výkaz Ziskov a strát Úč ROPo SFOV 2 - 01

vÝwazztsxov n srRÁr

Do

(v.uřách zaokrúhlene na dve desátinnó mie§ta )

účtovná závleíka

_ mimoriadna

za obdobie

M€5iac

'1I1
od

lčo

Rok

Názov účtovn€j jednotky

N e m o c n c a s 0 o kl n i k o u l\,4 y a a
s o S I d I o m l\4 y j av

sidIo úĚtovn9j jednotky
ulica a čís]o

ic]oiaiqI
Telefónne číslo

int|ý|l lá Va fm
6 2 1 2 0 9 6

T] fT fT r-i_]

Podp sový záznam štatutárneho oígánu alebo
čléna štatuláíneho o19ánu účtovnej jednotky:

zostavená dňa:



účtú Náklady
Bežn

číslo,iadki 
HIavná činnosť činnosť spolu

p16dchádža]úce
účtovné obdobi€

a b 1 2 3 4

50 spotrebované nákupy (r,002 až r.005) 001 23f6 454,14 1 157 536,5í 3 533 990,7: 2 815 494 1

501 Spokeba mater álu 002 2 154 992,01 468,8( 2155 460,9a 1 426 898 0a

502 003 221 462,01 225 506,51 200 730,1

503 jpotrgba o§tatných nsskladovatelných
jodáVok

004 0,0t 0,0( 0.0( 0.0c

,04,507 )ledanýtovaí, Predaná nehnute]'nosť 005 0,0( 1 153 a23,2l 1 153 023 2! 1 187 865 9!

51 služby (r,007 áž rOí0) 006 445 682,6] 3 624,7l ,l49 307,4{ 533156 6:

5]] ]píaVy a udržiavanie 007 113 378,3( 104,4í 113 4a2,7í 8277a,1!

512 008 2a 12,|,6! 0,0( 2a 727,6 6 046,5,

513 ',]ák ady na reprezentác]u 009 1365,1 00( 1365,1! 650,1(

518 )stalné slUžby 010 3a2 211,4 r 3 520,3! 305 731,8( 443 6al,Tí

52 )sobné náklady(r,O,r2 až r.Oí6) 01,I 8 601 549,8a 132 471,71 a 734 021,5l 7 7114T5lí

521 a12 B 324 934,7i 98428,0a 6 423 362,T I 5 676 288,9(

524 aákonné sociá ne poislenie 013 2137 861 ,1 33 238,9i 2171 100,0! 1 916 372 6a

525 ]stainé a14 1 523,5i 0,0( 1 523,5i 1 368 3l

527 zákonnésociálns náklady 015 137 230,4i a04,7l ]38 035,1i 117 4451í

528 f,stalné sociálne náklady 0]6 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

53 ]an€ a poplatky (r.018 až 1,020) 017 31322,a,| 647,7í 3,1 970,6a 29199,9,

531 ]aň z ínotorových Vozidiel 0]8 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

532 019 27 453,2, 00( 27 453.2, 23 993,8í

538 f,§tatné dane a pop]atky 020 3 869,6l 647 7í 4 517 4a 5 206,02

54 cstatné náklady na prevádzkovú činnost
',1.022 až 1.028)

o21 49 432,5! 0,0( 49 432,5! 5T 784 4

541 ZostaikoVá cena predaného dlhodobého
1ehmotného maj€lku a dlhodobého

o22 0,0( 0,0{ 0,0( 00(

542 023 45499,3{ 00( 45 499 3t 48 554,4(

544 zmluvné pokuly, penále a úroky z 024 0,0{ 00( 0,0( 6,2l

545 f,siatné pokuly, p€nále a úroky z
)meškania

025 1 649,4 00( 1 649 4, 7 652,oa

546 f,dpis pohl'adáVky 026 0,0( 00( 0,0( 0,0(

548 f,statné náklady na píeVádzkovú činnosť 027 1772,5l 0,0( 1T72 54 1 5T1,7,

549 o2a 511,2( 0,0( 511,2( 00(

55 cdpisy,rgz€rvy a opravné položky z
p.evádzkovgj čin nosti a íinan čň€j
iinnosti a zúčtovani§ časového
lozlíšenia (r,030+r.03,1+r.036+r.039)

029 694 823,9a 14 529,01 T09 352,9l 559 306,1(

551 3dp]sy d]hodobého nehmot|ého a 030 692 496,6! 322,92 692 819,6 552 294,a(

Rezervy a opravnó položky z
prevádžkoveJ Člnnosli (r.032 až r.035)

031 2 327,22 14 206,0! 16 533,3a 7 012,1l

552 Ivorba zákonných r€zgrv z pígvádzkov€j
:innosti

o32 0,0( 14 206 0! 14 206 0! 6 760 5t

553 Ivoíba ostalných rezerv z prevádzkovej
:innosli

033 0,0( 00t 00( 0,0(

557 Ivorba zákonných opravných položiek z
cíeVádzkovej činnosii

034 0,0( 00( 00( 0,0(

558 Ivorba ostalných opravných položiek z
prevádzkovejčinnosti

035 2 327 2l 0,0( 2 327 ,2l 2515!

2



čislo
účlU Náklady eíslo

Bežnó účtovné obdoblo BezProstrádne
pr€dchádzajlice
účtovnó obdobi€Hlavná činnosť

podnikatel'ská
činňosť spolu

b 1 2 3 4
Rezeívy a opravné položky z ílnančnoj
:lnno3li (r.037+r.038)

036 0,0í 0,0( 0,0( 0,0{

554 Ivoíba rezerv z í]nanónej č nnosli a37 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

559 rvorba oplaVných položiek z íinančnej 038 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

555 zúčlovanie komlexných nákladoV budúcich
)bdobí

039 00( 0,0( 0,0( 00(

56 :inančné náklady (r.041 až r,048) 040 2 351,8! 2145,0, 4158,4j

561 )redané cenné papiere a podiely 041 0,0t 0,0( 0,0( 0,0(

562 )rcky o42 0,0( 00( 0,0( 1 586,41

563 043 3,3t 00( 3,3í 12,91

564 \ák ady na prec€nenie cenných papierov a44 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

566 \ák ady na králkodobý nnančný majeiok 045 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

567 \ák ady na derválové operácie 046 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

568 cstatnéfinančné nákládv a47 2 351,8! 2 441,6l 2 559 0j

569 Vanká a škody na fnančnom majetku 048 0,0( 0,0( 0,0( 00(
57 Mimoriadn€ náklady (r.050 až ť.053) 049 0,0 0,0( 0,0( 0,0(

572 štoay 050 0,0( 0,0( 0,0( 0,0t

574 051 0,0( 0,0( o,0( 0,0(

578 ]stalné mimoradne náklady 00( 0,0( 0,0( 00(
579 rvoíba opEvných položiek 053 00( 0,0( 00( 0,0(

58 !áklady na translerya nákladyz odvodu
)ríjmov {í,055 až r,063

054 431,22 0,0( 437,2l 0,0(

581 !áklady na iransferyzo štálneho íozpočtu
jo štátnych rozpočiových organ]zácií a
níspeVkových oíganizácií

055 0,0( 0,0( 00( 0,0(

582 \ák ady na líansiely zo štátneho rozpočlu
)statnýín sUbjektom Verejne] spráVy

056 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

583 \ák ady na lransfeíy zo štátneho rozpočtLl
5ub]ektom mimo velejnej spíáVy

a57 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

584 \áklady na transfery z rozpočlu obce a ebo
z ložpočtu \,yššieho úžemného celku do
,ozpočloVých oíganzáciía pííspeVkových
)lgan záciížíiadených obcoU alebo Vyšším

058 00( 0,0{ 0,0( 0,0(

585 !áklady na lransíeryz rozpočtu obce alebo
/yššieho územného celku ostatným
;ubjektom Veíejnej splály

059 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

586 ,láklady na tíansf€ryz rozpočtu obce alebo
/yšši€ho územného cslku subjektom mimo

060 0,0( 00(

587 'iáklady na ostatné líansfery 061 437,2z 00( 437,22 0,0(

588 ,!ákladyz odvodu pííjmov o62 0,0( 00( 0,0( 0,0(

589 \ák ady z bUdúceho odvodU prijmoV 063 0,0( 00( 0,0( 0,0(
ičtové skupiny 50-58 c€lkom §účet
ř,001+r,006+r,01 1+r,017+r.021+r,029+
,040 +r.049+r,054)

064 .12 199 796,4i 13l1 161,7i 13 510 958,1( 11T10574,8|

Kontrolné čIslo súčet (r,001 áž r,064) 994 36 601 716,5( 3 947 691,4( 40 549 407,9( 35138 736,7

3



účtU výnosy, daň z príjmov
a l.ý5ledok hodpodářenia

číslo
Bežnó úětovné obdobie Bozprostredne

Hlavná činnost'
Poclnikal€l'ská

spolu
predcnadzajúce

b 1 2 3 4
60 tžbyza vlastné \^ikonya tovar (r,066 až

,.068) 065 10 435 935,31 1 3546,18,5i 11 790 553,E: 10 665 a42 2,

60l lžby za v]ashé výíobky 066 0,0( 0,0( 0,0( 00(
602 ržby z pleda]a služ eb 067 10 435 935,31 2 779,9l 1a 4387152 9 2T2 59a.6(

j04,60; Iržby za predaný toval, Výnosy ž
lehnutel'nosti ná pledaj

068 0,0( 1 35,1 838,6, 1 35] 838,6, 1 392 451,6,

61 zm€nastavu vnútroorganizačných zásot
'r,070 až r,073)

069 0,0( 0,0( 0,0( 00(

e11 zmena staVu nedokončene] Výroby 070 0,0( 00( 0,0( 0,0(

612 amena stava pololovarov a7,| 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

613 amena stávu výrobkov 072 0,0( 0,0( 0,0( 00(
614 amena stavu zvierat 073 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

62 \ktlvácia {r.075 áž r.078) 074 62 2aa,f1 0,0( 62 2aa,7,| 52 52o,5l
621 Aktivácia rnáteriálu a tovaru 075 27 g21,2a 00( 27 921,2( 26 095,2(

622 AkliVácia Vnúlrooígan]začných služieb a76 34 367,5,i 0,0( 34 367,5, 26 425,3!
623 Aklivácia dlhodobého nehmotného m6jotku o77 00( 0,01 0,0( 0,0(
624 \ktVác a d hodobého hmotného rna]etku 078 0,0( 0,0( 0,0( 00(
63 ]aňové a colné yýnosy a výnosyž

]oplatkov {r,080 až r,082)
079 0,0( 0,0( 0,0( 0.0(

631 )aňové a co|né Výnosy štátu 080 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
632 )aňoVé Výnosy samospráVy 081 00( 0,0( 0,0{ 0,0(
633 082 0,0( 00( 00( 00(
64 ostatné výnosy z píevádzkovej činnosti

lr,084 až r.089)
083 111843,4l 0,0( 111843,4( 1 859105,8i

641 Iížby ž predaja DN^,la DHM 084 00( 0,0( 0,0( 00(
642 Ižby z predaja mateíiálu 085 45 637,3l 00( 45 637,3€ 49 034,1(
644 zmluvné pokuly, penále a úroky z

)meškania
086 0,0{ 0,0( 0,0( 0,0(

645 fstalné pokuty, p6nále a úrokyz 087 1 499,0( 0,0( 1 499,0{ j 671,0(

646 /ýnosy z odpísaných poh'adáVok 088 0,0( 0,0( 0,0( 00(
648 f,statné výnosy z prcVádzkove] č nnosti 089 64 707,0t 0,0( 64 Ta1 aí ] 808 400,7,
65 zúčtov.rezerv a opr,pol. z PČ a FČ

lr,091+r,096+r.099)
090 1 ,l11,2!

6 760,5t 7 871,8a 32 690.3l

zúčtov.rez€rva oprPol. zprev.činnosti
|r.092 až ř,095)

09,| 1111,2! 6 760,5( f 871,a| 32 690,3l

652 Zúčtovanie zákonných režeív z
}revádzkovej činnosti

o92

653 aúčtovan e ostalných rezerv z
)revádzkoVéjčinnosli

093 00( 0,0( 0,01 17 325,5j

657 zr]čtovanie zékonných oP z prevádžkovgj 094 0.0( 0,0( 0,0( 00(

658 zúčlovanie ostatných oP z prevádzkovej 095 1 111,2| 0,0( 1 111,2a 604,9,

zúčtov,rezerv a opr,pol. z finan,činnosti
lr.097 až r,098)

096 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(



Výnosy, daň z píjmov
a výsl9dok hodpodáronia

číslo
'iadkL

Bežné účtovné obdobie BežPro§třodne
prgdchádzajúco
účtovné obdobieHlavná činnosl'

podnikatel'ská
činnost' spolu

b 1 2 3
654 zúčlovanie rezerv z finančne] č nnost 097 0,0( 00( 0,0( 0,01
659 Zúčtovan e oP z íinančnej činnosli 098 0,0( 0,0( 0,0( 00(
655 zúčtovanie komplex,nákladoV budúc]ch

)bdobí
099 0,0( 0,0( 00( 0,0(

66 :inančné výnosy t.101 až r,108) 100 0,0( 0,0( 0,0l 80,9:
661 Iržby z prodaja cP a podiélov 101 0,0( 00( 00( 00(
a62 Jroky 102 00( 0,0( 0,0( 0,0(

80,9,
663 (urzové zisky 103 0,0( 00( 00(
664 /ýnosyzprecenenacP 104 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
665 ýýnosy z dlhodobého iinančného maj€|ku 105 0,0( 00( 00( 0,0(
666 ýýnosy z krátkodobého ínančneno majďku 106 00( 0,0a 0,0( 0,0(
667 ,/ýnosy ž deriVátových operácií 107 0,0( 0,0( 0,0( 0,0t
668 ]státné íinančné yýnosy

108 0,0( 0,0( 00( 00(67 
]Mimoriadne 

výnosy í1.110 ažr.113) 109 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
672 ,láhrady škód 110 0,0( 00( 0,0( 0,0(

111 00( 0,0( 0,0( 0,0(
678 lostatné mimoriadne výnosy 112 0,0( 00( 00( 0.0(679 Pl]čtovanis opravných položiek 113 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
68 Výnosy, hansíorov a řozpočtoYých

príjmov v štátnych rozPočtových
orgaňizáclách a příspévkových
olganlzáciách ( 1,115 až 1,123|

114 0,0( 0,0l 0,0( 0,0(

681 ýýnosy z bežných transfelo",o šálneho
'ozpoČtu 115 0,0( 0,0( 0,0( 0,0a

682 lvýnosy, lapitálovych tíansferov zo
Flát.eho rczpočtu

116 0,0( 00( 00( 00(

683 ýýnosy z b€znych transíeíov od ostatnVch
;Lrb]ekioý ýereJne] správy

11] 0,0( 0,0( 0,0(

0,0(

00(

00c
684 /ýnosy z kapitálových transíelov od

)stalných sub]eklov Veíejne] spláVy
118 0.0c 0,0(

685 Výnosy z b6žných hansforov od E,"óp"k"j 119 0,0( 0,0( 0,0( 00(

686 r'ýnosy z kapilálo\,aich (ransferov od
:urópskej únie

120 00( 0,0C 0,0( 00(

687 r'ýnosy z bežných transfelov od oslatnÝch
;Ubjektov m mo ve€nej spíáW

121 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

688 Výnosy z kapitálových transíelov od
)statných sUbjektov rniíno Vereinei sorávv

,122
0,0( 00( 0,0( 00(

6a9 y z oovool] íozpoctovych pri]mov 123 0,0( 0,0( 0,o( 0,0(
69 Vynosy z transíerov á rozpoetovycr,

píllmov v obciach, vyššich územnvch
celkoch a rozPočtoýých org. a
Prispevkovych org, zriadených obcou
rlebo vyšším územným ceikom (r.125 až-,133)

,124
1 953 25f,1 0,o( 1 953 257,1i 851 189.0i

691 vynosyz oeznych tíansferov z rozoočiu
]bce alebo z rožpočlu Vyššieho územného
-elhu V rozpočtoÝých organižác ach a
)rispeVlovych organizaclach znadenVch
)bcou alebo vyssim uzemnýnr celLo;

125 33]79 0,0( 3 3]7,91 0,0(
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výnosy, daň z přúmov
a výsledok hodpodárenla

Bežnó účtovnó obdobi€ B€zpro9tr€dne
Prédchádzajúcé

Hlavná činno3ť
podnikatel'ská

činnost' spolU
b ,1 2 3 4

692 Výnosy z hapilálových trai5ferov z rozpoctu
obce alebo z rozpoclu Vyss eho úzerrného
celku V rozpočtových oíganizáciách a
3ríspevkových orqanizáciách zriadenÝch
]bcou alebo Vyšším územiým celko;

126 662 043,4t 0,0( 662 043,4( 525 250,1

693 Výnosy samospíavy z bežnlcl t,-orlyerov
.o štáln€ho lozpočlu a od Iných subjektov
/erejnej splávy

127 1 216 447,2l 0,0 1216447,2í 252 84a,9i

694 Výnosy samosprávy z kapitáloVých
Líansfeíov zo stálneho íozpoalu a od iných
;UbjekloV veíe]ne] spíáVv

128 10159,3] 0,0( 10 l59,3; 12132,0{

695 vyno"y 
"arno.p,auy, 

o-,,1iii-iEn,íe-rw-
)d EUropske] unie

129 0,0( 0,0( 0,0( 0,0{

696 /ynosy sarnospíávy z kapilálových
ran5leíoÝ od EUlópshe] unle

130 0,0( 00( 00( 0,0(

697 Výnosy §amosplávy z b9žných líansf€rov

]3,!;f'"y"" 
*oi"o* -," "","l"";

131 49 094,2( 0,0( 49 a94,2| 52 284 2l

698 ýynosy §amosprávy z hapltálových
íánsferov od ostatnych subjektov mlmo

132 12194 u 0,0( 12194,8z a 672,6l

699 Výnosy samospráVy z odvodu rozpočioVých ]33 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

učtová trloda 6
)€lkom(065+069+074+079+083+090+í o0
|109+114+124|

134 l2 564 435,9t 1 361 379,0l 13 925 E15,0l 13 460 628,9(

Vý§ledok hospodárenia pr€d zdanéním
lr,134 - r,064) (+^)

í35 364 639,5/ 50 21f,31 414856,8! ] 750 054 0§

591 Splalná daň z príjmov 136 6 399 3( j0 545.64 16 945,0( 17 422,2\
595 )odátočne platená daň ž prúmov 0,0( 0,0( 00( 0,0(

r'ýsledok hospod, po zdanení r.135 -
r.í36, r.137){+/-)

138 358 24o;ll 39 671,6j 397 9,11,8a 1 732 631,Bí

Kontrolné číslo súčet ( r.065 až r,í38 ) 38 423 698,2! 4191 332,4i 42 6í5 030,6i 43 9í4 685,4,4
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Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Myl'ala
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decernbru 202l

Poznámky k31.12,202t

čt, I
všeobecné údaje

l. Identiíikačné údaje účtovnej jednotky

a)
Názov účtovnei iednotky Nemocnica s poliklinikou Myiava
sidloúčtovnei jednotky Myiava, Staromyjavská 59,
ICo 006l072l
Dátum zťiadenia 1.6,199l
Spósob zriadcnia zriaďovacou listinou
Názov zíiaďovatel'a Trenčiansky samospťávny krai
sídlo zriaďovatel'a K dolnej stanici7282/20A

91 l 01 Trenčín
b) Právny dóvod na zostavenie účtovnej
ávierky

Vf riadna
mimoriadna

c) Učiovná jednotka je súčasťou kon§olidovaného celkLl Xa ano
nie

d) Účtovná jednotka je súčast'ou §úllIrrného
celku vereinei správy

ano
nie

2. opis činnosti účtovnej jednotky

Hla\Ťá ěinnosť účtovnej jednotky 
I Poskpovanie zdravotnej starosttivosti

3, Informácie o štatutárnych zá§tupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

stafutámy zá§tupca (meno a priezvisko)
Funkcia

PhDr. Elena šteíiková MPH , poverená adením NsP
Myjava

Prienerný počet zame§tnancov počas
účtovného obdobia

335

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktotemu sa
zostal,uje účtovná závielka účtovncj jedno&y
Z toho:

počct vedúcich zamestnancov

332

25
organizačná štruktura účtovnei iednotkv:
- Iozpočtové organizácie zriadené účtovnolt

jednotkou (počet)
, príspevkové organizácie zriadené účtovnou

iednotkou (počet)
- neziskové organizácle založerÉl zriadené

účtovnou jednotkou (počet)
- právnické osoby založené účtovnou

jednotkou (počet)



Názoý ořganizócie: Nemocnica s poliklihikou Myjaýa
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 202l

1. Účtovná záyierka
jednotky vo svojej

2. zmeny účtovných
Učtovná jednotka
obdobiu

Ak áno:

3, Spósob ocenenia jednotlivých položiek

čt, rr
Informácie o účtovných zá§adách a účtovných rnetódach

je zostavená za §plnenia predpokladu nepretržitého pokračovania tičtovnej
činno§ti fi ano D nie

metód a účtovných zá§ad
zmenila účtovné metódy, účtovné zásady opíoti pledchádzajúcemu účtovnému

! áoo fi nie

DrUh zm€ny
Vplyv zmeny na hodnotu

maictku, zá!iizkov,
vlaslného im.nia

á ÝÝsledkU hosDotlářeni.t

P€ňažné vyjadřenie

Položky Spósob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok v},tvorený vlastnou

óirurosťou
vlastnými nákladmi

c) dlhodobý hmotný maietok nakupovaný obstarávacou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok qltvolený vla§tnou

čirnosťou
vlastnými nákladmi

e) dlhodobý nebmotný majctok a dlhodobý lrrnotný
n1ajetok získaný bezodplatn9

ťeálnou hodnotou

í) dlhodobý finančný ma jctok obstarávacou cenou
g) zásoby nakupované obstarávacou cenou
h) zásoby v}tvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi
i) zásoby Získané bezodplalnc reálnou hodnotou
j) pohl'adávky menovitou hodnotou
k) kátkodobý finančný maietok menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy budúcich

období sa vykazujú vo výške, ktoláje
potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvi§losti s účtovným obdobím.

!1)ZáváZky, vrátane dlhopisov, póžičiek a úverov menovitou hodnotnlr
n) rezervy oocňujú sa v očakávanej výške závázku
o) časové rozlišenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy

budúcich obdobi sa vykazujú vo \.ýške, ktorá
je potlebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím,

pllqiváty pri nadobudnutí obstarávacou cenou

4. sp6§ob zo§tavenia odpi§ového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpi§oYania, §adzby odpi§ov
a odpisové metódy při §tanovení účtovných odpisov

odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej dobyjeho užívania a predpokladaného priebehujeho opotrebenia, odpisovať

2



Nózoý organizácie: Nemocnica s poliklinikou Myjaýa
Poznánky individuálnej úětovnej závierky zostaven9j k 3l. decembru 2021

sa začíía|
! odo dnajeho zaradenia do použivania

, fi prr"ým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Učtovné odpisy sa zaokrúhLujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineáma,
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

odpisová §kupina Předpoklad.ná doba
použíYania v řokoch

Ročná odpi§ová sadzb.

l 1 25
2 6 16.67
3 8 l2,5
4 12 8,335
5 20 5
6 40 2,5

5. zá§ady pře zohl'adn€nie zníženia hodnoúy majetku.
Prechodné zníženie hodnof majetku sa r,yjadruje opravnou ooložkou.
Učtovná j ednotka tvorila opravné položky k

- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanémudlhodobémumajetku
- nedokončenýminvestíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohLadávkam

f] ano fi nie
! áno X nie
E áno X nie
! áno X nie
! ano fi nie
X áno ! nie

ÚŤo]ná jednolk€ tvorila oprav!é položky k pohladávkam v rrimci hlavnej činnosti. pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohl'adávky uplynula dóba dlhiia alo:
l rok najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohl'adávky Úez prfslušenstva

6, Zásady pre vykazoyanie tran§ferov.
o nároku na dotácie zo šátneho Iozpočtu sa účtuje, ak je takmeŤ isté, že sa splnia všetky podmieŇy
súvisiace s doliciou a súčasne, že §a dotácia posk},tne.

Bežný třan§fer
- prijabý od cudzích subiektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvi§losti s nákladmi- prijatý od zriaďovateťa - §a zúčtuje do uýno§ov vo vecnej a časovej súviilosti s vý<lavkami

Kapitáloqý transfer
- prijatý od cgdzich sub,iektov - sa zúčtuje do výno§ov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi

(napr. s odpismi, s oplavnou položkou, so zo§tatkovou hodnotou \Tradeného dlhodobého
majetku),

- prijatý od zriaďovateťa _ §a zúčtuje do }"iltosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr, s
odpismi, s oprar,nou položkou, so zostatkovou hodnotou v}Ťadeného dlhodobého majetku).

7. spó§ob prepočtu údajov v cudzích rnenách na menu euřo,
Majetok a záv_ázky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného pfipadu plepočítavajú na
menu eu'o refelenčným ťmeťLným ku'om .''čeným a vyhlá§eným Európskou centrálnóu bankou aebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného pripadu,
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije k:crrz, za ktory iola táto cudzia mena
nakúpená.



Názoý organizácie: Nemocnica s poliklifiikou Myjaýa
Poznámky individuáinej účtovnej závierky zostavenej k 3 1 . decembru 202 1

Na úb},tok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eulá
použte ref€Ienčný vým€nný kufz určený a vyhlásený Európskou canhálnou bankou alebo NárOdnOu
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
Majetok a závázky vyjadrené v cudzej mene (okem prijatých a posk)tnutých pleddavkov) sa ku dňu, ku
ktorérnu sa zosta\rrje účtovná závierka, plepoěítavajú na menu euro referenčným výmenným kuzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou baŇou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zosta\,uje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia,
Pdjaté a po§kytnuté preddavky v cudzej mene prostedníctvom účtu vedeného v tejto audzej mene sa
prepočítavajú na menu euro refelenčn]fon výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu u§kutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zo§tal,uje účtovná závierka, §a už nepr€počítavajú.
P jaté a po§k},tnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro k!ťmm, za ktoťý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané, Ku dňu, ku
ktorému §a zosta,!,rrje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú,

čl. nI
Informácie o údajoch na §trane aktív súvahy

A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) pr€hl'ad o pohybe dlhodobého maj€tku (tabul'ka č,l)
Tak ako to vyplýva z tabulky č.1 v roku 2021 bol obstaraný majetok v úhrn_rrej sume 880 717,16 €.
7, toho:
- p rastok na účte 022 samostatné hnutelhé veci v sume 261 954,44 € ktorý vznikol zaladením majetku:
- Dýchací p stroj Aura -22 555,00 €,
- Monitory vitálnych funkcií - 2'7 '174,00 €,
- Resuscitačné lóžka 2ks v sume 42 686,40 €,
- Postele pre oAIM 3 ks - 49 154,40 €,
- Automatický externý defibrilátor l0 ks 25 050,00 €,
- Zariadenie na aerosolovú dezinfekciu 3 ks - 13 063,98 €,
- Interiéťová plazmová čistička vzduchu 4 ks - 16 075,20 € a iné v oc do 10 tis. €.
- úb},tok na účte 022 v sume 28 161,89 € pťedstavovali najqýznamnejšie položky qŤadenie tipoětovej
technikyvsume24335,33€l10ks,ktorábolaobstaranávrokoch1995a2005abolamorálneafyzicky
zastaralá a vyradenie zdravotníckych pdstrojov a za]iadení /7 ks, v úhmnej hod[ote 3 826,53 € z toho
najdrahší lyradený prístroj bol Kardiotokograf LDF 285 z roku zaradenia 1989, všetky o§tatné prístroje
boli morálne a fyzicky zastalalé,
- úb}.tok na účte 028 v úhmnej sume l 606,09 € worili hlavne vyradenie zariadenia kuchyne a
zdlavotnícke prístroje - spolu 5 pdstrojov a zaiadení §p ememou cenou 321 €, všetky prístroje a
zariadenia boli morálne a fyzicky zastŇalé,loky nadobudnutia 1993 až 2000.
- prirastok na účte 042 638 281,76 € - rekonštrukcia oAIM stavebná čast' pred kolaudáciou
- pfiIa§tok na úěte 021 stavby bol v Ioku 202l vo výške 2 654 406,81 €, z toho -
- bola zaradená rekonštrukcia práčovne a kuchyne v celkovom objeme 2 o35 644,09 € (invesťcia z roku
2020 - obstaranie 042, kolaudácia a technické áodnotenie stavby v roku 2021) a tiež
- fekonštrukcia OAIM v stlme 618 762,72 €. Celkový objem investicie na OAIM bol 638 281,76 €.

b) spósob a výška poistenia dlhodobóho nehmotného majetku a d]hodobého lrmotného maietku
sp6sob poi§tenia výška poi§tenia

Poistenázmluvač44190l19ll v Komunálnej
poisťovni Poi§tné riziká:
1,Kornpl€xné živelné riziko,

Budovy 20 3l6 764,78 €
Hnut€Lný maj€tok 2 672 907,70
Elektronika 2 345 265,55 €



Názov orqanizácie: Nemocnica s poliklinikou Myjaya
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2,Poistenie pre prípad odcudz€nia
3,Poi§teni€ §foj a zariadení a elektroniky,
4,Poistenie pre prípad poškodenia al€bo zničenia
skla,
5. Poistenie zodpovednosti za škodu
Zákonné poistenie motorových vozidiel
322900228l v komunáln€i poisťovni

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nebmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom - negatívne - Orgattizácia nemá zriadelé záložlé
právo

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo yla§tníctve účtovnej jednotky alebo v §práve účtoynej

e) opis a hodnola majcúku, ku ktorénu účtovná jednotka ncrná vlastnicke
Majetok,

ku koíému nemá účtovná iealnotka vlastnicke Drávo
suma v €

Majetok, korý v},rržíva účtovná jednotka na zakladě zmlrrvy
vo výpožičke i09 852.0ó

1) opis dóvodov zvýšenia, znženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku - negatír,ne

2. Dlhodobý íinančný majetok - negatíYne účtovná jednotka nemá dlhodobý íilančný majtok

3. Dlhové cenné papieře a realizovatel'né cenné papieře, dlhodobé p6žičky a oštatný dlhodobý
íiuančný majetok - negatívne

B obežný maj€tok

l, Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zá§obám - tabul'lG č.2 - negatívne

b) zásoby, na ktoré je zriadené záložn'é píáÝo avýška zásob, pri ktoďch má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať- negatívne

c ba tenia zá§ob
Dřuh zásob sp6sob poi§tenia vÝška Doi§íenia

Poistenie vš€ob€cnej zodpovednosti
za škodu

Poistná zmluva 44l90l19] 1

s komunálnoLl poisťovňou,
Podťa zmlu\T

notkY v €
M3jetok,

ku koÉnu má účtovná iednotka vlastnícke Drávo
suma v €

Budovy, stavby
Stroie, prístroi€, zariadenia, inv€ntár
Dopravné prostriedkv

Maietok v správe účtovnei iednotky
2l5 t66.30

Budovy a stavby 9 333 
,7,73 

,,7,7
samoýanté hnuteI'né veci 5 601 707.09
Doplavné proStriedky 404 493,5l

384,703,9,7
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2.Pohl'adávkv
a) opis dávok podla ložiek

Riadoksúvahv Hodnota pohl'adáYok v € opis
VšZP 06l 132231l za zdravotnú starostlivosť
Dóvera 061 25 ] 423 za zdravotnú starostlivosť
Union 06] 9a 278 za zdnvotnú starostlivosť

b) vývoj opravnej položky k pohladávkam - tabul'ka ě.3
Prírastok opravnej položky k pobladávkam bol v sume 2 327,24 € z titulu neuhadenia fa viac ako 1 rok
bol nasledovný:
Dlžnik
Špila
Z-carsk s.r,o
Mgr, vičiková
Strava FRo Brezová Kovárová

Peleová
Sluka

Mikulinová Zlata
Tattoo Studio Mihtílik

Zrušené opravné položky v pohl'adávkach z titulu úhťady v sume l 1 1 1,29€
644,40
159,35
301,66

5,00
0,88

suma v €
I 432,08

699,81
).32,43

l3,44

16,99
6,00
1,00

MUDr. Cibulka
MUDr. Homák
TAMED
INTERLENTTS
Hamalová Alena

c) 060 §úvahy) - tabul'ka č.4
Pohl'adávky NsP Myjava sa mierne zvýšili, Toto a^ýšenie bolo §pó§obené predovšetkým rastom
pohfadávok voči zdravotným poistbvniam v lehote splatnosti z dóvodu rastu výkonnosti,
Pohl'adávky podla zo§tatkovej doby §platnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabul'ka č,4_ negatívne
d) pohfadávky zabezpečené záložnýnr právom alebo inou formou zabezp€čenia - negatívne
e) pohLadávky, na ktoré sa tlaÁ|'o záložtté přáyo a výška pohl'adávok, p ktorých má účtovnájednotka

obmedzené právo s nimi nak|adat - negatíYne

á)
Finančný majctok
opis význanných zložiek krátkodobóho finančného majetku

křátkodobý nnančnÝ maietok Zostatok k 31.12.202l
peniaze na bankovÝcb účtoch 7 35] 411,o7
Z toho: Bežný úč€í 9343a9,25

Podnikatcl'ský účet 31l 669,89
Dary 32,753,45
sociálny fond t8 738,48

b) kátkodobý finančný majetok, na ktorý j e zriadené zá|ožaé právo a kátkodobý flnančný majetok, p
ldorom má účtovnájednotka obm€dzené právo s ním nakladat - negatívne

3. Poskytnuté návratné finančné qýpomoci (riadky 098 a 104 súvahy): negatívne

4, časoyé rozlíšenie
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Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období -
n€gatívne

čl rv
Informácie o údajoch na §trane pa§ív §úvahy

A Vla§tné imanie - tabul'ka č.5
vlastné imanig §a Zyýšilo akoje uvedené v tabul'ke č,5,

Názov položky opi§ j ed notlivých položiek a opis zlnien jednotlivých položiek v|astného
imania, najmá zmeny oceňovacích řozdielov,
opravy Yýznanných chÝb minulÝch rokov

Nerysporiadaný \"ýsl€dok hospodárenia
minulých rokov

956 389,99 €

Výsledok hospodár€nia v schvalbvacom
konani

397 9l1,85 €

B Závtzky
1, Rezeriy - Tak ako je uvedené v tabul'ke č.7 NsP tvorila rezervy na mzdy a odvody v podnikatel'skej

činnosti v sume 14 206,09 €

2. Závázky podl'a doby §platno§ti
a) závázky podťa doby §platnošti (riadky 140 a 15l §úvahy) - tabul'ka č.8

Závázky sav medziročnom porovnaní mierne zvýšili. Toto zr"ýšenie je z dóvodu rastu miezd a s tým
§úvi§iacich odvodov §ociálneho a zdrayotného zabezpečenia, Závázky voči SP a ZP sme v roku 2021
uhřádzali y lehote splatno§ti.
Nára§t závázkov v medziročnom polovnaní o 5'1 128,'79 €bol spdsobeoý tým, že nám boli pred koncom
roka dodalé prístroje a zariadenia v rámci projektu ,,Podpora opahení na zmiemenie dopadov CoVID_l9
v nemocnici" financovaného z EÚ (napr. resuscitačné lóžka 42 686,40 € a zariadenia, pri ktorých bola oC
do 1 0 tis. €) so splatno sťol až v rokl 2022.

V roku 2018 v zmysle uznesenia vlády zroku 201't začalo MZ SR s oddlžovanim zdravotníckych
zuiadení.
Toto oddlženie bolo realizované nasledovne v loku 2018 nas|edovne:
- od,dlženle záviizkov z obchodného styku predstavovalo vNsP Myjava len malú sumu 1,2799,44 €
vál'adom na nízky obj em záy'ázkoy z obchodného styku k 31.12.2016,
, oddlženie záyázkoý zo §ociáInej poisťovne v sume 5 069 892,52 €. Tleto záýázky /penále/ boli vyčíslené
v roku 201 1 v sume 890 659,76 € a v sume 4 l7 9 232"1 6 € v roku 201 8

V roku 2019 bolo oddlženie realizované nasledovne:
- od,dlžetie závázkov zo Sociánej poisťovne v sume 5 923 683 ,83 € k 31.I2.20l9.
- oddlženie závžkov z obchodného styku NsP Myjava nerealizovala, mkoťko mala uhradené

k dátumu oddlženia všetky záviizky po lehote splatnosti z obchodného styku,

V roku 2020 bolo realizované oddlženie nasledovne:
- oddlženie závžkov zo Sociálnej poistbvne v §ume l 73I 469 €, z toho istina bola výške l 209 330 € a
penáe vo výške 522 l39 €

Zostávajú nám záýázky po lehote splatnosti voěi Sociálnej poist'ovni. Tieto by mali bť podl'a
predbežných informácii predmetom ďalšieho oddlženia.
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Pokial'vroku 2016 srne neubradili sociálnej poisťovni istinu za sociálne poistenie v sume 973 170 €
vroku2017 sme sociálnej poisťovni neuhradil v §ume. 164 935,92 € avroku2019 277 0l1,19 ý rokl)
2020 v sume 595 921,48 €. Na\^ýšenie závázkov istinu zo sociálnej poisťolrre v roku 2020 bolo
spósobené pandémiou koronavirusu, keď na účte sme si nechávali zdroje na pokrytie mimoriadnej
§ituácie. V loku 2021 sme záviizky voči Soqiálnej poisťovni uhrádzali v lehote splatnosti.

V súčasnosti závázky z obchodného §tyku po lehote splatnosti dosahujú uroveň pod 100 tis €, § ktoťými
by v prípade r,yrovnaného hospodárenia v budúcich rokoch NsP nemala mať problém, Keďže sa váčšinou
jedná o závaizky voči dodávateťom liekov, títo nám nevyčíslujú penále z dóvodu udržiavania dobr,ých
obchodných vzt'ahov,

V lehote splatnosti plaíiml i záy'ázky voči zdlavotným poisťovniam a daňovému uradu a váčšine
dodávateLov, okem liekov.

b) záýázky podla zostatkovej doby splatnosti (riadky l40 a l5l súvahy) - tabul ka č,8
Lel zálinky zo soci'Ineho fondu sú so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov

Závázok Hodnota závázku
k31,12.2020v€

Hodnota závázku
k 31.12.202r v €

opi§

Zúčíovanie s olgánmi sociálnebo
zabezpeč€nia a zdravotného l l06 714,85 l 1,73 196,08

Závázky po lehote sp]atnosti máme len
voči Sociálnej poisťovni, Zdravotným
poisťovniam p]atíme v lehote splatnoSti

Dodávatelia 430 966.90 488 095.69 závázkv voči dodávateťoln

365 750,80 410 226,35
U zame§tnancov máme l€n ávězky
v l€hot€ splatnosti a nárast súvisí
s ra§tom miezd,

c) popi§ významných položiek závázkov
Yýznamlé položky závázkoy po l€hote §platno§ti k 31,12,2021
-voči sociálnej poisťovni v istine 872 922,48 € (oproti minulému obdobiu mierny pokles o 3 150,26 €)
-voči dodávateLom liekov 43 787,59 € (oproti minulému roku pokles o 21 041,34 Q

3. Balkoyé úv€ry a o§tatné prijaté návratné íinančné výpomoci - n€gatívne

4. Čašové řozlíšenie
a) popis významných po]ožiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a \.ýno§ov budúcich

období v €
popi§ významnei položkv časového rozl§eni8 Zostatok k31.12.2020 Zoslatok k31.12.202l

Výdavky budúcich obdobl spolu ztoho:

Výnosv budúcich obdobi sDolu ž loho: 1614,16,,14 l85 6l5,42
odpisovaný maietok z dařov Nadácií l5 6,72.32 l5 705,17
odpisovaný majetok zo ŠR -Prísťojové vybavenie
gynekologického oddelenia a technologickč Zadadenie v Spal'ovni

23 l90,68 15 303,93

Zostatok ooPP Covid 19 ŠHR l01643,94 59 642.45
Dary prístroje (odpisované) - dýchacie prísťoie, výhrevné lóžko 8 291 .63 25 908.94
Dary občania b€zučelové
EUROFONDY EÚ, ŠR
ŠR kapitáloyý transfer (diagnostika)
očkovacie látky

4 844,63
0,00
0,00
0.00

582,10
37 1,79,46

9 084,99
19 625,40

8
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čt. v
Informáci€ o ťno§och a nákladoch

1. vÝno§Y - DoDi§ a vÝška rÝznamnÝch
PoDis /číslo účtu a názovl sumak31.12,?020v€ sum.tk31,12,202lv€

a) tržbv za vla§tné výkony a tovar
602, Tržby z predaja služi€b, Z toho|Tržby za posk}4nutú zdravotnú starostlivosť od

zdravohých poisťovní
604 T.žby z pledaia tovaru./Dr§dai liekov a zdrav. Domócok v l€kámi

9 212 590,60

9 l l0 940,88
l 392 451.62

|0 438715,21

10 030 921,9z
l 35l 838,ó2

b) zmena stavu vnótroorpanizačnÝcb ásob
c) Aktivácia
62 l - Akivácia kvi a krvných výíobkov 2,6 a95,20
62l - Akiivácia vnútroorganizačných služieb stravné 26 425,35 34 361,51
d) dáňové a colné YÝnosv a vÝnosY z DoDlatkov
ó32 - Daňové v\hosy samosDťávv
633 - VÝnosv z DoDlatkov
c) finančné YÝnosv
602 Uroky
ó68 _ ostatnó íinančné výDo§v

D mimoriadn€ vÝnosy
672 , Náhrady škód
g) výnosy z transferov a řozpočtových příjmov v obciach, VÚC

a v Ro á Po zriadených obcou alebo vUC
69 l - Výnosy z bežných tfansferov z tozpočtu obc€, VÚc

- bežný transfer z rozpočtu VÚc
- bežný transfer z rozpočtu VÚC _ EURoFONDY

3 31,7,91

2 ó]5,40
702.5L

6c2 - Výno,y Zkapilálo\ych lrdnsferov Z rozPočfu obce. Wc_ zuclovanie kapitálového transferu VUc
- áčtovanie kapiláIového transferu VÚC - EUROFoNDY

525 259,1,7 662 043 ,46
66l 958,44

85.02
693 - Výnosy samosprávy z behých tran§f€rov zo ŠR a sub, Vs_ behý transfer od subjektov vs_ bežný transfer od subjekov vs coVID ŠR_ bežný transieř od subiekov Vs -coVID TsK

- bežný transfer EURoroNoy - gÚ
_ bežný íansfer EUROFoNDY ŠR
- bež.ný transfer zo ŠR-coVID (očkovacie láiky)

252 840,91
46,734,89
1924,7o,04
)3 636,04

216 441,26
16,704,40

,7,75,723,5,7

22 401 ,00
11942,61
1405,02

388 264,60
694 _ Výnosy samosprávy z kapitálor.ých transf€rov Zo ŠR, áčiovani€ kapitálového transferu zo ŠR

, áčtovanie kapitálového transferov z verejnej sprá\.y/mesto/
- áčtovani€ kapitálového transferu EUROFoNDY- EU_ áčtovanie kapitáIového transferu EURoFoNDY- ŠR

12 132,00
11,789,52

252,48

]0 l59,37
8 542,,73

I446,45
l70.19

695 - Výnosv §amosDráw z bežnÝch transf€rov od Eú
69ó _ Výno§y samospúvy Z kapitá]ových transfcrov od EÚ
697 - V}rnosy sarnosprá\ry z bežných transferov od ostatných
§ubiektov mimo vereinei sDíávy

32 284,24 49 o94,29

698 - Výnosy sanospfá\ry z kapitá]ových transferov od osiatných
subjekov mimo verejnej správy

- áčtovanie kapitálového transferu od ostatných subiektov
mimo vereinei spráw

8 6,72,64 ]2 l94,84

h) ost.lné vÝnosy
644 _ Zmluvné pokuty. penále a úrokv z om€škania
645 _ oýatné pokuty. penále a úrokY z omeškania 1 67],00 ] 499.00
648 - ostatné výnosy

- Nájom
- Tržby spojené s náimom
- oprava výnosov minulých období
_ oddlženie z MZ sR_ ostatné \ínosy z Dťevádzkovei činnosti

l E08,100,77
66 23] ,3l

27ó ]36,93
98 3z1 ,94

5 03l] 08] 20

64,70,7,0a
56 191,44

8 5l5,64
i) zúčtovnnie rez€rv, oprnvnÝch Do|ožiek, čisového rozlíšenia
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653 _ aičtovanie ostatných ř€zerv z prevádzkovej činnosti

658 , Zílčtovanie ostatných opravných položi€k z prevádzkovej
čimosti

1,7 325,57

604,9l 11lI,29

2, NákladY - DoDi§ a nákladov
PoDis /čís|o účtu a názovl sunla k3l.t2,2020v € Sumak31.12.202lY€

a) sDotr€bované nákUDv
501 - spotr€ba mateŤiálu

z toho potťaviny
Liekv krv a šDeciálnv zdravotnickv materiál

l 326 898,03
92 458,68

l l3l ]32.0ó

2

]

l55 4ó0,93
l07 868,16
854 043.35

502 _ spotreba en€r8ie_ elektrická enďgia_ voda
- plyn

504 - Pr€dai materiálu/Dredai liekov a zdmv. Dom6cok v lekámi

z00,732,15
69 628,33
l0 982,59
l2ol19,23

l l87 865,99

225 506,5l
80 084,04
12 547,84

I32 8,74,58
l l53 023,29

b) služby
51l - oplaq, a udŤžiavanie

- oprava a údržba zdravotníck€j techniky
_ opralT a údržba budov
- oprava a údržba vozového parku
- oprava a údržba ostatná

67 488.90
5 

,7,7,7,03

2 086,33
1 425.93

9l458.8l
]2,740.99
2 312,45
6 9,10.5l

5l2 - cestovné
- cestovnézdravotníckychpracor,nikov
- c€stovné darcov kÍvi
- C€stovné a stravné ostatných pracovnIkov

237,29
5 72!',28

8,7 -,7o

22 631,94
5 991,2l

l04.05
5]3 - Náklady na reprezentáciLl 650.10 l365,]9
5l8 _ ostatné služby

- Telefóny
- Stočné, aážková voda
- Nájom
_ Likvidácia odpadu
- služby infoímačných technológii
- Laboratóme\,yšetr€nia
- služby lekárov - pohotovosť konzilia ap,
- Prani€

4$ 6a1,,76
3 403,50
1383,35

23 255,69
87 08,7,51
19 7z,7,9,7

78 641,42
36 048,20
83 425,99
5,7 597,54

305 731,86
3 670,10
7 392,84

26 448,01
3l 786,00
16 946,88
68 542,47
3| 123,22
63 683,44
l0 553,93

c) osobné nákladY
52l - Mzdové náklady

_ Z tohto mzdové náklady zdravotnicky pracovnIci
mzdové náklady nezdravomlcky pracovnicl
dohody mimo prac, pomeru zdmvomícky pracovnIci
dohody mimo prac, pomeru nezdíavotnlcky praco\Ťíci

5 676288,96
4 583 050,18

986 688,28
94044,25
12 506,25

6 423 362,1,7
5 145,733,82
l 1,7 í 297,48

8l481,71
24 849,76

524 _ Zákonné sociálDe náklady_ odvody do SP a do zdmv, poisťovni ] 916 372,69 2 17l 100,09
527 - Zákonné sociálne náklady l l7 445.18 l38 035,17
d) danc a Dop|atky
532 - Daň znehnUtel'noslí 23 993.88 2,7 453,22
538 - o§tanlé dane a poplalky 5206.04 4 51,1,43
e) odDi§y, r€zerw a oDřnvíé Doložkv
551 " odpisy DNM a DHM_ odpisy ŠR

- odphy EURoFoNDY - ŠR
- odpisy EURoFoNDY - EÚ
- odpisyTsK
- odpisy EUROFONDY - TsK
- odpisy zo zdjav,tech. z daíovaných prostriedkov
- odpisy vlastné

552 294,00
12132,00

8 6612,64
6 230.19

692 819,6,1

8 542,,73
I70,19

l446,45
66l 958,44

85,02
12l94,84
8 421,94

553 _ Tvorba ostatných rezerv 6,760,56 ]4 206,90
558 , Tvorba ostatných opravných Doložiek

l0
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_ k daňovým pohl'adávkam

" k n€daňovým pohladávkam 251,54
D finančné nákladv
56] " l'redané CP a podielv
562 Uroky l586,48 0.00
568 - ostatné finaĎčné nákladv 2 559,0,7 z 441,64

g) mimoriadne nákladv
572 škody
h) náklady na tran§ferv á íáklady z odvodov príinov
i) o§talné náklady
542 Predaný materiál 48 554,40 45 499.38
544 - Zmlu!,né pokuty. penále a úrokv z omeškania
545 _ ostatné pokuty, penále a úroky Z omeškania./za oneskorené
plaiby dodávat€Lom z tiiulu nepriaznivej finančnei situácie/

,l 
652,03 I649,4,7

546 - odpis pohl'adávky

548 - ostatné náklady na prevádzko\aí činnosť 15,71,72 l7,72,54

549"Mankáaškody 511.20
j) dBn€ z příjmov
59l - splainá daň z priimov

I,7 422,29
17 422.29

l6 945,00
l6 9,15.00

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej §poločnosti - n€gatívne

4. Tržby a ťrobné náklady príspevkoYých organizácií

čislo
účlu

Tržby a výřobnó nákl.dt
prí§p€ykovÝch organizácií

ci§lo
Riadku

suna k31.12.2020
v€

surna k31.12.202l
v€

B l 2
60l Tržby za vlastné \.ýrobkv 0l
602 Tržby z predaia služicb a2 9 2,72 590,60 10 438 7l5.21
604 Tržby za tovar 03 l 392 451.62 l351 838.62
504 Pr€daný tovar 04 l l52 026,90 1 I53 023.29

Tržby c€lkoln /0l+02+03"04/ 05 9 44,1 116,2.3 l0 637 530,54

50] Spolleba materiálu a6 l 326 898,03 2l55 460,93
502 spotreba energic 0,7 200,732,15 225 506.5 ]
503 spotreba oslalných neskladovatel'ných dodávok 08
5ll oprava a udržiavanic 09 827,78,19 1]3 482.76
512 l0 6046,5,7 28 72,7.65
513 Náklady na replczentáciu 1l 650.10 l365.19
5l8 ostatné služby I2 443 68l.,76 305 73 ],86
521 Mzdové nákladv l3 5 6,76 2a8,96 6 423 362,,1,7
524 zákonné sociálne poist€nie l4 l9]63,72,69 2 ]7] l00,09
525 o§tatné sociálne poistenic l5 l368.35 1 523,53
52,7 Zákonné sociálne náklady l6 11,7 445,|8 l38 035,l7
528 oStané sociálne náklady 1,1

53l Daň z motolovÝch vozidiel l8
532 Daň z nehnutel'nosti l9 23 993,88 2,7 453,22
538 ostatné dane a poplatky 2a 5 206,04 4 51,7,43
55l odpisy dlhodobého nehmomeno rnaleit<u a attloaobetro

hmotného maj€tku
2) 552294 692 8l9,6l

výrobné náklgdy c€lkon lí.06 až r,2l/ 22 l0 353 755,90 12289 086,12

]l
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Textová časť :
Príspevková organizácia spÍňa podmienky podl'a § 21 ods, 2 zákona ě,523t2004 Z,z. o rozpočtorných
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov

fi áno ! nie

čt, vr
Informácie o údajoch na pod§úvahoYých účtoch

Maietok a záyázky zabezpečené derivátmi -n€gatíyne
1.

PopisvýzDanných položiek
náietku a závázkov

Hodítota majetku Forma zBbezpcčeniá

2, Ďašie informácie
VÝznalnné DoIožkv Hodnota Učet

PLenajaiý m4jelok
Ma]eiok priiatý do úSchovy
odpiSané pohl'adávky
pdsne zúčtovate]'né tlačivá
Máteliál v skladoch civilne j ochranY l8 593.45 ,l60

Prijaté depozitá a h}i9otéky
Iné výpožička l09 852,06 11a,9a

čt. vn
Informácie o iných aktívach a iných pa§ívach

1. ostatné finančné povinno§ti - iabuťka č.10 negativne

čt. vIIr
Informácie o spriaznených o§obách a o ekonomických vzt ahoch

účtoYnej jednotky a spriazuených osób

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených o§ób - negatívne

čt. rx
Infonnácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočfu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabul'ka č.12-15
Textová časť k tabuťke č.l2_14:
Rozpis rozpočfu NsP Myjava v oblasti kapitálolýah výdavkov na Iok 2021 č. 6'7/702l|t202| bol
realizovaný TsI( na základe schváleného rozpočtu TsI< zastupitel'stvom Tfenčianskeho samosprávneho

12
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k:raja m toky 202| 2023 uznesením Z TSK ě. 58212020 zo dňa 23.1!.2020. Tenlo bol upťavený
nasledovne základe:
-Iozpočtového opatrenia'IsK č, 186l'1 0a2l202! z 26.2.202l
-rozpočtového opatenia'ISK č, 23l l'702l31202,1 z 31 .3.202l
-rozpočtového opatíenia TSK ě. 2961102/41202l z 30.4.202l
-íozpočtového opatreniaTSK ř. 35'I l702/5l202l z 3]l5.202I
-ťozpočtového opatrenia TSK ě. 566/'102/612021, z 31 ,8.202I
-rozpočtového opateniaTSK ě. 6'19/702/'I l202I z 29.10.2021.

A boli realizované v riimci rozpočtu NsP nasledovne:

Druh rozpočtu Dátum
dokladu

císlo

schválený rczpočet TSK - rozpis Kv 28,1 .2021 l

Rozpis rozpočtu NsP Myiava - 46 1.1.2021 l
Rozpis rozpočfu NsP Myjava - 42 1.I.2021 2
Uprava mzdy 1.1.2021 3

Uprava 453 a 13l 1.1.2021 1
Uplava 7] 1.1.202l 5

U pIava 46 z^ 01 l202l L1.2021 6

Ljprava projekt coVID ] l ] 28.2.202l 1

Uprava 4l zoNFP 28,2.202l 8

upraýa 46 k 02/202l 28.2.2021 9
Uprava 71 28,2.2021 ]0

Uprava projekl coVID ]l] k03/202] 31.3.202l ll
Uprava 7] k 03/202l 31.3,202l l2
upťaýa 46 k 03/202l 31.3 2021 ]3
Upray^ 42 k 0312021 31.3.2021 I4
Uprava 41 oAIM 03/2021 31.3.202l l5
Uprava 4l a 7l defibrilátory 04/202] 30,4,202l l6
Upraýa'71 k 0412021 30.4.202l l7
Uprava projekt Covid llI k 0412021 30.4.202l l8
upruýa 46 k 04/202l 30.4,202| l9
Uprava 42 k 04/202] 30.4.2021 20
Uprava Kv a BV na oAlM 41/2021 31,5.202] 2|
Uprava projekt covid 111k05/2021 31.5.2021 22
Uprava 7] k 05/202] 31.5.202l 23
Up?va 46 05/2l vratka min, rokov l vlna 31.5.2021 24
Upraýa 46 k 05/2021 31.5.2021 25
Uprava pro.jektu COVID 1l1 k 06/202] 30.6,2021 26
Uprava 7] k 06/202] 30.6.2021 2,7

Uprava 46 k 06/2021 30,6,202] 28
U píaya 42 k 0612021 30.6.202l 29
Uprava p.ojekt CoVID 1l1k0'7/202l 31 .1 ,202l 30
Upťava'71 k 0'7 n02l 31 ,7 .202| ]]
Upíaýa 46 k 0'7 /202l 31.,7.202l 32
Uprava projekt COVID 1l1 k 08/2021 ]],8.202l 33

l3
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Uprava 71 k 08/2021 31.8.2021 34

Uprava 46 k 08/202l 31.8,202] 35
Uprava KV 46 08/202l Plístroj na |ýchlu
diagnostiku COVID-l9 prikaz MZ SR

31.8,202] 36

Uprava - prezdrojovani€ spolufin.41 na
1lGE

31.8.20zI 31

Upíava projekt coVID 111 k 09/202l 30.9.202l ]8
Uprava 7] k 09/202l 30.9.202l 19
Uprava 42 k 09/2.02l 30.9.2021 40
upíaýa 46 k 0912021 30,9.2021 4I
Upftva71 k 102,02l 31.10.2021 42
upftýa 46 k l0l202l 31.10.2021 43
Uprava KV 4l k 10/2021 31.10.2021 44
Uprava projekt CoVID 111kl1l2021 30,i ].202l 45
Uprava projekt NFP EU k 1tl2021 30.11.2021 46
Uprava projekt NFP sR k 1 l/2021 30.1l .202| 4,7

Upraýa 71 k Il/2021 30.11 ,2021 48
UPraya46k l l 12021 30,11.2021 49
Uprava projekt CoVID a oKM l1l
k 12/2021

31.12.202l 50

Uprava projekt NFP Eú k l212021 31.12..2021 5]
Uprava projekt NFP sR k 121202l 31.12,202l 52
Upr^ýa'7 1 k 12/2021 31.12.2021 53
Upnva rozpoóttl 42 k 1212021 31.12.2021 54
Upíava 46 k 12/202l 31.12.202l 55

čt. x
Iníbrmócie o skutočnostiach, ktoré na§tali po dni, ku ktorému sa zo§tavuje účtovná závierka

do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31, decembri 2021 nena§tali také udalosti, ktolé by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke zarck2l2l.

výška dlhu podl'a § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
ao zmene a doplnení niektor,,ích zákonov vz,n,p. za bežlé iětoyné obdobie a bezprostredne
pledchádzajúce účtovné obdobi€ - tabul'ka č.15. negatívne
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