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Predslov 

 

Vážené dámy, vážení páni! 

 

Rok 2020 bol rokom neobvyklým. Bol to rok, keď všetky štáty sveta bojovali 

s ochorením pandemickej nákazy COVID-19. Život na planéte Zem sa fakticky zastavil 

a ľudia rátali obete pandémie.  

 

Úloha zdravotníctva sa koncentrovala na zastavenie tejto pandémie. Nemocnica 

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach bola jednou z najpostihnutejších nemocníc 

na Slovensku a to počas prvej aj druhej vlny pandémie. Myslím, že moji kolegovia dokázali, 

že sú „zdravotníci s veľkým srdcom – zdravotníci na pravom mieste“. 

 

Dovoľte mi preto poďakovať sa všetkým mojim kolegom za ich obetavosť 

a profesionalitu, ktorú preukazovali počas celého roka 2020. 

Ďakujem vedeniu Trenčianskeho samosprávneho kraja za pomoc v boji s pandémiou. 

Ďakujem všetkým občanom Hornej Nitry, ktorí pomáhali našim zamestnancom, 

všetkým, ktorí darmi pomohli nemocnici alebo morálne podporovali kolektív Nemocnice 

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2020.  

 

 

 

     S úctou 

 

 

 

              Ing. Vladimír Vido 

                       riaditeľ NsP 
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Úvod 

 

 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach (NsP Prievidza) je 

príspevková organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky 

samosprávny kraj. NsP Prievidza začala svoju činnosť 25. februára 1961. Prvým riaditeľom 

nemocnice bol MUDr. Fridrich Kamenický, ktorý bol zároveň aj primárom detského 

oddelenia.  

 

V súčasnosti poskytuje NsP Prievidza zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 

približne 200-tisíc obyvateľov. Ústavnú zdravotnú starostlivosť poskytuje na 17 lôžkových 

oddeleniach, 6 jednotkách intenzívnej starostlivosti a prevádzkuje tiež urgentný príjem 

1.typu. Po zrušení niektorých oddelení v NsP Partizánske, Bánovce nad Bebravou prebrala 

časť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj pre obyvateľov uvedených okresov. Tiež 

prebrala časť poskytovania zdravotnej starostlivosti po zrušení niektorých oddelení 

v nemocnici v Handlovej. 
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Vedenie nemocnice 

 

   Riaditeľ: Ing. Vladimír Vido     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Námestník pre LPS:   MUDr. Milan Henčel, PhD. 

 

 

 

 

 

 

Námestníčka pre ošetrovateľstvo:      

PhDr. Katarína Svobodová, MPH  

 

   

 

 

 

Námestník pre ekonomicko-technický úsek:      

Mgr. Pavol Zemko  

Od 10.8.2020 
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Organizačná štruktúra nemocnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dozorný orgán 

Ing. Martina Verešová – predsedníčka dozorného orgánu 

Ing. Marián Brídik – podpredseda dozorného orgánu 

Mgr. Ľubica Maráková – zapisovateľka dozorného orgánu 

RNDr. Viera Beňová – člen 

PaeDr. Eleonóra Porubcová – člen 

Ing. Richard Takáč – člen 

Ing. Vladimír Vido – prizvaný štatutárny zástupca NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 
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Predmet činnosti 
 

 
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 17 lôžkových oddeleniach, 6 jednotkách 

intenzívnej starostlivosti, ambulanciách, formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti, v 
špecializačných stacionároch a tiež ústavnou pohotovostnou službou. 
 
 
Lôžkové oddelenia: 

 Detské oddelenie (+JIS) 

 Geriatrické oddelenie 

 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 

 Chirurgické oddelenie (+JIS) 

 Interné oddelenie (+JIS) 

 Kožné oddelenie 

 Neurologické oddelenie (+JIS) 

 Novorodenecké oddelenie 

 Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 

 Očné oddelenie 

 Oddelenie dlhodobo chorých 

 Otorinolaryngologické oddelenie 

 Ortopedické oddelenie (+JIS) 

 Pľúcne oddelenie 

 Psychiatrické oddelenie 

 Traumatologické oddelenie (+JIS) 

 Urologické oddelenie 

 Karanténne oddelenie – dočasné oddelenie z dôvodu pandemických opatrení 

 

Ambulantná časť: 

 Všeobecná ambulancia pre dospelých v 4 obvodných ambulanciách 

- Bojnice, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Chrenovec-Brusno 

 Všeobecná ambulancia pre deti a dorast 

 Ambulancia vnútorného lekárstva 

 Neurologická ambulancia 

 Ortopedická ambulancia 

 Algeziologická ambulancia 

 Chirurgická ambulancia 
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 Ambulancia úrazovej chirurgie 

 Pediatrická ambulancia 

 Ambulancia pediatrickej neurológie 

 Ambulancia pediatrickej kardiológie 

 Ambulancia pediatrickej nefrológie 

 Geriatrická ambulancia 

 Kardiologická ambulancia 

 Gastroenterologická ambulancia 

 Angiologická ambulancia 

 Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy 

 Infektologická ambulancia 

 Psychiatrická ambulancia 

 Pneumologicko-ftizeologická ambulancia 

 Ambulancia klinickej psychológie 

 Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 

 Urologická ambulancia 

 Ambulancia klinickej onkológie 

 Dermatovenerologická ambulancia 

 Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 

 Oftalmologická ambulancia 

 Otorinolaryngologická  ambulancia 

 Hematologická a transfúziologická ambulancia 

 Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 

 Mobilné odberové miesto – dočasné pracovisko pre odber vzoriek pre COVID 

 

Jednodňová zdravotná starostlivosť /JZS/ je poskytovaná v nasledovných špecializačných 

odboroch: 

 oftalmológia 

 úrazová chirurgia 

 otorinolaryngológia 

 ortopédia 

 urológia 

 gynekológia a pôrodníctvo 

 chirurgia 
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Stacionáre v špecializačných odboroch: 

 psychiatria 

 algeziológia 

 medicína drogových závislostí 

 neurológia 

 dermatovenerológia 

 

Ústavná pohotovostná služba je poskytovaná v nasledujúcich odboroch: 

 vnútorné lekárstvo 

 chirurgia 

 úrazová chirurgia 

 pediatria 

 gynekológia a pôrodníctvo 

 psychiatria 

 neurológia 

 anestéziológia a intenzívna medicína 

 otorinolaryngológia 

 oftalmológia 

 pneumológia a ftizeológia 

 urológia 

 

Pacienti NsP Prievidza môžu využiť aj poskytované nadštandardné služby, medzi 

ktoré patria zákroky estetickej medicíny (aplikácia botulotoxínu, omladenie hydroliftom, 

chemický píling, aplikácia kyseliny hyaluronovej) či nadštandardné služby neurologického 

oddelenia, medzi ktoré patrí reflexná liečba, masáž lávovými kameňmi, bankovanie, 

moxovanie či oxygenoterapia. Medzi ďalšie činnosti NsP Prievidza patrí výroba krvi 

a krvných prípravkov, poskytovanie ubytovania v ubytovni, prenájom nebytových priestorov, 

prevádzkovanie verejnej lekárne a možnosť stravovania. Nemocnica s poliklinikou 

Prievidza so sídlom v Bojniciach je komplexným zdravotníckym zariadením, ktoré poskytuje 

zdravotnú starostlivosť nielen pacientom z okresu Prievidza, ale celému regiónu Hornej 

Nitry a aj pacientom, ktorí do nemocnice prichádzajú z celého Slovenska. 
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Prehľad lôžkových oddelení, SVaLZ a ich vedenie 

Pracovisko Primár Vedúca sestra 

Pediatria MUDr. Alena Pillarová Hildegard Pediačová 

Geriatria MUDr. Ivana Drexlerová Mária Boóczová dipl. 
sestra špec., od júna 2020 
Bc. Katarína Štrbáková 

Gynekológia a pôrodníctvo MUDr. Jozef Ďurčenka, od 
júna 2020 MUDr. Zuzana 
Baková 

Mgr. Ľubomíra 
Ondrejíčková 

Vnútorné lekárstvo MUDr. Pavol Majdák Mgr. Jana Bojková 

Pneumológia ftizeológia MUDr. Jozef Kubík Ľudmila Jantscheková, od 
mája 2020 Mgr. Anna 
Kašajová 

Neurológia MUDr. Andrej Mihál Mgr. Mária Gatialová 

Psychiatria MUDr. Martin Garaj Danka Svítková 

Chirurgia MUDr. Roman Velický Mgr. Ingeborg Olšiaková 

Úrazová chirurgia a ortopédia MUDr. Radoslav Strapko Mgr. Oľga Talianová 

Urológia MUDr. Peter Čech, PhD. Jana Dobišová 

Otorinolaryngológia MUDr. Jozef Beňo Mgr. Ľubica Mečiarová 

Oftalmológia MUDr. Ida Simonidesová Mgr. Ľudmila Šramatyová 

Dermatovenerológia MUDr. Tibor Štovčík PhDr. Martina Važanová 

Oddelenie dlhodobo chorých MUDr. Monika Staňáková Bc. Darina Juríková 

Pracovisko urgentného príjmu MUDr. Milan Henčel, PhD Mgr. Oľga Bacúšanová 

Centrálne operačné sály 
a centrálna sterilizácia 

MUDr. Dušan Magdin ml. 
MPH 

Mgr. Ľubica Urbancová 

Fyziatria, balneológia a 
liečebná rehabilitácia  

MUDr. Alena Belanská Zuzana Jašková - vedúca 
fyzioterapeutka 
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Oddelenie anesteziológie 
a intenzívnej medicíny 

MUDr. Mária Šramková, 
PhD. 

PhDr. Milena Mjartanová 

RTG MUDr. Zuzana Šošková Bc. Jarmila Slezáková 

Oddelenie klinickej biochémie 
– prebieha proces 
transformácie laboratórií na 
odd. laboratórnej medicíny  

MUDr. Mária Hrdá, od 
decembra 2020 poverená 
ako vedúci lekár 

Lena Pősová - vedúca 
laborantka 

Patológia - prebieha proces 
transformácie laboratórií na 
odd. laboratórnej medicíny 

MUDr. Eva Moráveková, 
od novembra 2020 MUDr. 
Matúš Grenčík, od 
decembra 2020 poverený 
ako vedúci lekár 

Mgr. Veronika Valachová 

Oddelenie klinickej 
mikrobiológie - prebieha 
proces transformácie 
laboratórií na odd. laboratórnej 
medicíny 

MUDr. Jana Teslíková, od 
decembra 2020 poverená 
ako vedúci lekár  

RNDr. Iveta Beňušková 

Hematologické a transfúzne 
oddelenie - prebieha proces 
transformácie laboratórií na 
odd. laboratórnej medicíny 

MUDr. Lívia Harmatová, od 
decembra 2020 poverená 
ako vedúci lekár  

Mgr. Dana Bošková 

Oddelenie laboratórnej 
medicíny – nové oddelenie 
vytvorené transformáciou 
laboratórií 

Od decembra 2020 MUDr. 
Marta Khomko  
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Významné udalosti roku 2020 

- 3. 2. 2020 otvorila svoje brány verejná lekáreň našej 
nemocnice pod názvom LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI. 
Novootvorená verejná lekáreň sa nachádza pri hlavnom 
vstupe do areálu nemocnice. Poskytuje lekárenskú 
starostlivosť pre verejnosť, vrátane individuálnej prípravy 
liekov. Tá je súčasťou zdravotnej starostlivosti a zahŕňa 
zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj 
liekov, zabezpečovanie a výdaj zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín 
a doplnkového sortimentu. 

 
- 14.2.2020 v deň sv. Valentína nastala 1 fáza otvorenia 

nových operačných sál – do prevádzky boli uvedené 3 
operačné sály. V tento deň bol na nových operačných 
sálach vykonaný historicky prvý operačný zákrok, ktorý 
zrealizoval náš skúsený urologický tím pod vedením pána 
primára MUDr. Petra Čecha a bola to PLASTIKA 
HYDROKÉLY. Druhým plánovaným zákrokom bola 
ENDOSKOPICKÁ OPERÁCIA NÁDORU MOČOVÉHO 
MECHÚRA vykonaná v celkovej anestézii. V tom istom čase, na novej ORL sále 
vykonal pán primár MUDr. Jozef Beňo chirurgické odstránenie podnebného čapíku, 
nazývané uvulectomia. 

 
- 16.3.2020 sme pred nemocnicou spustili vstupný triediaci 

filter       (jeden stan – dobrovoľníci z civilnej obrany 
a druhý stan dobrovoľníci   z Červeného kríža). Všetci 
zamestnanci nemocnice prechádzali filtrom, ktorý 
zabezpečoval Červený kríž Prievidza, návštevníci 
nemocnice prechádzali stanom civilnej obrany, v ktorom 
vypísali čestné vyhlásenie, že neboli v styku 
s koronavírusom a podrobili sa meraniu teploty. 

 
- 14.4.2020 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach otvorila 

pred svojim vchodom mobilné odberové miesto (MOM),  
v ktorom sa začali vykonávať PCR testy na ochorenie 
COVID-19  pacientom indikovaným Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva alebo všeobecným lekárom, 
prípadne špecialistom. Testovanie zabezpečovali 
dobrovoľníci, medici a  zamestnanci nemocnice.   

 
- 15.4.2020 nám v boji s novým neviditeľným vírusom 

COVID – 19 veľmi pomohol náš rodák a skvelý hokejový 
reprezentant Andrej Sekera s rodinou, ktorý zakúpil pre 
nemocnicu lis na dekontaminovaný odpad 
s príslušenstvom, dva univerzálne dýchacie prístroje 
DRÄGER SAVINA 300 SELECT,  2 000 ks tvárových 
masiek so strieborným vláknom,  280 kusov ochranných 
štítov  a 500 000 kusov 3-vrstvových jednorazových ochranných rúšok.  
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- 16.11.2020 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom 
v Bojniciach zriadila odberové miesto, ktoré slúžilo širokej 
verejnosti na testovanie COVID-19 antigénovými testami. 
Odbery sa realizovali  v priestoroch MOBILNÉHO 
ODBERNÉHO MIESTA,  umiestneného pred vstupom do 
nemocnice, kde sa vykonávali  aj odbery na PCR 
testovanie.  

 
 
- 18.11.2020 slávnostné poklepanie základného kameňa 

nového urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom 
v Bojniciach. Vybudovanie nového, moderného UP  je 
strategicky dôležité pre pacientov Hornej Nitry a širokého 
okolia.   

 

 

 

 

Rok 2020 sa niesol v duchu pandémie na ochorenie SARS-CoV 2 (COVID 19). Prví 
COVID pozitívni pacienti boli v našom zdravotníckom zariadení hospitalizovaní už v marci 
2020. Následne bol spozorovaný rapídny nárast počtu týchto pacientov a, bohužiaľ, aj 
nárast ochorení medzi zdravotníckymi zamestnancami, čo na určitú dobu obmedzilo 
a sťažilo prevádzku zdravotnej starostlivosti. 

Bolo nevyhnutné zriadiť karanténne pracovisko, kde sa izolovali pacienti s týmto 
ochorením. Spočiatku bola veľmi dobrá spolupráca s FN Trenčín, kam boli pacienti 
väčšinou prevážaní, ale po krátkej letnej prestávke s nástupom 2. vlny sa kapacity 
celoslovensky napĺňali a nemocnica zriadila ďalšie covidové pracoviská. Podľa usmernení 
MZ SR nemocnica musela reprofilizovať lôžkový fond a presunúť zdravotníckych 
zamestnancov k starostlivosti o týchto pacientov. Ostatná zdravotná starostlivosť bola 
obmedzená na najnutnejší rozsah. Po kompletnej reprofilizácii nemocnica disponovala  111 
lôžkami pre pacientov s ochorením COVID – 19. Reprofilizovalo a rozšírilo sa aj OAIM 
z pôvodných 4 lôžok pre covidových pacientov až na konečných 10 lôžok.Vzhľadom na 
dobré situačné riešenie  RDG pracoviska, bolo možné vyčleniť zvláštny RTG pre 
covidových pacientov, bez miešania pacientov. 

Covidové pracoviská (v rámci 111 lôžok) sa zriadili aj na gynekologicko–pôrodníckom, 
psychiatrickom a detskom oddelení. Tak isto bola vyčlenené červená (covidová) operačná 
sála z pôvodných starých operačných sál, ako aj červená (covidová) pôrodná sála. Najmä 
v prvej vlne pandémie boli problémy aj so zabezpečením OOPP pre zamestnancov, 
postupne sa však podarilo situáciu zvládnuť. 
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Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

V priebehu roka 2020 sme v dôsledku nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie 
spôsobenej pandémiou COVID postupne prechádzali len na poskytovanie neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti, plánované operácie sa odsúvali na neskôr. Preto aj výkonové 
ukazovatele za rok 2020 vykazujú nižšie hodnoty v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.   
V odborných špecializovaných ambulanciách NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach  
vrátane Urgentného príjmu 1.typu bolo vyšetrených 221 512 pacientov, za ktorých bolo do 
zdravotných poisťovní vykázaných 106 023 495 bodov. 

V roku 2020 sme mali zazmluvnené štyri všeobecné ambulancie pre dospelých: 
nemocnica Bojnice s počtom kapitovaných pacientov -  1 172, ambulancia Nitrianske 
Pravno - 1 877 pacientov, ambulancia Nitrianske Rudno - 1 838 pacientov  a  ambulancia 
Chrenovec-Brusno – 1 347 pacientov.. Všeobecná ambulancia pre deti a dorast mala 467 
kapitovaných pacientov a primárna gynekologická ambulancia mala 2 305 kapitovaných 
pacientiek.  

V SVLZ sme uskutočnili 2 591 405 výkonov a pre zdravotné poisťovne sme vykázali 
726 776 815 bodov. 
 

SVLZ výkony Rok 2019 Rok 2020 

RTG 43 277 44 507 
RTG angiografia 207 34 
RTG sonografia 16 349 17 025 
RTG spolu 59 833 61 566 
CT 24 258 25 382 
OKB  2 061 234 179 7671 
FRO 88 167 61 908 
patológia 84 603 68 101 
HTO  312 675 267 610 
OKM 54 331 302 420 
Funkčná diagnostika 7 535 6 747 
SPOLU 2 692 636 2 591 405 

 

SVLZ body Rok 2019  Rok 2020 
RTG 24 939 700 19 536 450 
RTG angiografia 1 548 400 270 300 
RTG sonografia 24 329 500 19 781 300 
RTG spolu 50 817 600 39 588 050 
CT 236 412 000 205 824 400 
OKB  294 015 035 251 630 105 
FRO 26 903 110 13 593 150 
patológia 104 163 180 88 296 840 
HTO 34 737 135 31 846 730 
OKM 72 984 020 88 258 840 
Funkčná diagnostika 8 592 870 7 738 700 
SPOLU 828 624 950  726 776 815 
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V oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti bol počet ukončených hospitalizácií v roku 
2020 17 411. V porovnaní s rokom 2019 je počet ukončených hospitalizácií nižší o 4 094, 
čo predstavuje medziročný pokles o 19,1%.  

Priemerná ošetrovacia doba stúpla z 6,4 na 6,5. 

Oddelenie 
Ukončené 

hospitalizácie 
Počet 

Využ. v % 
Priem. ošetr. 

čas postelí 

2019 2020   2019 2020 2019 2020 

vnútorné lek. 2216 1926 44 82,6 84,5 5,9 5,7 
JIS vnút.lek. 509 476 6 62,6 60,3 2,7 2,6 
vnút.odd+JIS 2725 2402 50 80,1 81,2 5,3 5,1 
pneumol.a ftiz. 860 1079 28 74,0 102,2 8,7 8,1 
neurolóqia 1446 1051 36 71,3 61,0 6,4 6,2 
JIS neur. 306 331 5 62,0 60,1 3,7 3,3 
neur.odd+JIS 1752 1382 41 70,2 60,9 5,9 5,5 
psychiatria 961 819 54 85,6 66,1 16,9 15,3 
pediatria 1002 495 34 30,9 20,3 3,8 3,7 
JIS pediatria 213 140 4 39,9 25,4 2,7 2,7 
ped.dd+JIS 1215 635 38 31,9 21,1 3,6 3,5 
qynekol.a pôr. 1982 1686 50 51,7 45,0 3,7 3,5 
chirurgia 2946 2338 50 47,9 46,3 2,9 3,1 
JIS chirurqia 945 781 10 59,6 55,5 2,3 2,6 
chir.odd+JIS 3891 3119 60 49,9 48,0 2,8 3,0 
ortopédia 973 534 23 60,3 32,2 5,1 4,4 
urológia 1202 985 18 60,5 56,5 3,3 3,7 
úraz.chir. 1427 1175 20 68,6 56,0 3,5 3,5 
JIS úraz.chir. 267 250 5 37,4 40,4 2,6 2,9 
úraz.chir.+JIS 1694 1425 25 62,3 52,9 3,4 3,4 
ORL 960 510 22 33,6 19,3 2,7 3,1 
oftalmolóqia 373 275 10 22,2 18,6 2,1 2,5 
dermatovener. 570 374 23 61,2 48,4 8,4 8,0 
OAIM 227 227 5 58,2 67,5 4,7 5,4 
novorodenecké 692 674 15 53,4 58,6 4,2 4,2 
geriatria 984 995 30 78,9 81,4 8,4 8,6 
dlhod. chorých 444 290 25 82,8 54,5 16,4 14,5 
Bojnice 21 505 17 411 517 62,6 55,9 6,4 6,5 

V roku 2020 sme zaznamenali 674 pôrodov, čo bol pokles oproti roku 2019 o 2%. 

V roku 2020 sme v našom zdravotníckom zariadení uskutočnili 5 664 operácií - podľa 
jednotlivých odborov a dĺžky trvania - viď tabuľka. K celkovému medziročnému poklesu 
došlo z dôvodu zlej epidemiologickej situácie. 
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Operácie Rok 2019 Rok 2020 
gynekologické 1015 835 
do 30 min 683 549 
nad 30 min 332 286 
chirurgické 1455 1070 
do 30 min 467 292 
nad 30 min 988 778 
ortopedické 856 481 
do 30 min 358 153 
nad 30 min 498 328 
urologické 814 652 
do 30 min 517 396 
nad 30 min 297 256 
traumatologické 853 729 
do 30 min 300 217 
nad 30 min 553 512 
ORL 971 356 
do 30 min 583 154 
nad 30 min 388 201 
očné 2046 1541 
do 30 min 1955 1462 
nad 30 min 91 79 
SPOLU 8010 5664 

  V jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS)  došlo medziročne k poklesu o 866 
výkonov, čo predstavuje 23%. Rozdelenie podľa odborností viď. tabuľka 

JZS Rok 2019 Rok 2020 
gynekológia 242 275 
chirurgia 340 282 
ortopédia 128 216 
urológia 261 203 
traumatológia 236 208 
ORL 473 189 
očné 2139 1580 
SPOLU 3819 2953 

 
Denné stacionáre máme so zdravotnými poisťovňami zazmluvnené v štyroch odboroch 

- psychiatria, algeziológia, neurológia a dermatológia.  
 
 

 

Stacionáre Rok.2019 Rok 2020 

Psychiatrický 4 079 1 919 

Algeziologický 586 226 

Neurologický 6 462 5 169 

Kožný 189 57 

SPOLU 11 316 7 371  
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Ekonomická situácia a analýza hospodárenia 
 

Hospodársky výsledok za rok 2020 bol relatívne priaznivý vzhľadom na dokončenie 
procesu oddlženia Sociálnej poisťovne. Bol dosiahnutý zisk vo výške 4.342 tis. EUR,  bez 
vplyvu oddĺženia strata  3.211 tis. EUR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019 bol 
hospodársky výsledok bez dopadu oddĺženia lepší o 526  tis.EUR.  

V roku 2020 bol proces oddĺženia  ukončený oddĺžením záväzkov voči Sociálnej 
poisťovni, keď istinu vo výške 5.470 tis.EUR za obdobie od novembra 2016 do augusta 
2018 a vyrubené penále vo výške 2.083 tis.EUR prevzala spoločnosť Debitum, čo sa 
prejavilo na zvýšení výnosov o 7.553 tis. EUR.   
 

Náklady, výnosy /v EUR, zaokrúhl.na tis.EUR/ Rok 2020 Rok 2019 

Náklady celkom 35 166 000 34 595 000 

Lieky  2 452 000 2 808 000 

ŠZM 2 682 000 2 008 000 

Mzdy  17 999 000 16 049 000 

Odvody 6 161 000 5 493 000 

Energie 751 000 822 000 

Materiál 965 000 928 000 

Ostatné náklady 4 156 000 6 487 000 

Výnosy celkom 39 508 000 43 555 000 

Výnosy zo ZP 26 253 000 24 922 000 

Výnosy - oddĺženie 7 553 000 16 376 000 

Ostatné výnosy 5 702 000 2 257 000 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 4 342 000 8 960 000 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK bez oddlženia -3 211 000 -3 737 000 
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Náklady bez dopadu oddĺženia boli v roku 2020 vyššie o 8%. Podstatný nárast bol 
zaznamenaný u osobných nákladov, ktoré vzrástli o 12%, čo vo finančnom vyjadrení 
predstavuje 1.950 tis.EUR u mzdových nákladov a 668 tis.EUR u zákonného sociálneho 
poistenia. K mzdovému nárastu došlo z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy, každoročného 
nárastu miezd zdravotníckych pracovníkov a väčšieho rozsahu príplatkov vyplácaných 
v dôsledku pandémie COVID. Rozdiely v nákladoch na lieky a ŠZM v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom sú spôsobené jednak zmenou účtovania diagnostík, ktoré boli 
do roku 2019 vykazované v rámci liekov a od roku 2020 v rámci ŠZM, ako aj vyššou 
potrebou a vyššou cenou OOPP v súvislosti s pandémiou COVID. Úspora bola dosiahnutá 
u energií -71 tis.EUR a u ostatných nákladov, najmä v položke služby – 248 tis. EUR. 

U výnosov pribudli  tržby z predaja tovaru v novootvorenej verejnej lekárni vo výške 
1.004 tis.EUR. Tržby od poisťovní vzrástli o 5%, čo vo finančnom vyjadrení znamená 
nárast o 1.331 tis.EUR.  Ani toto zvýšenie nepostačuje na pokrytie celkových nákladov 
NsP. Pri výške tržieb od poisťovní 26.253 tis.EUR  predstavujú napr. osobné náklady 
objem 92% z nich,  lieky 9 %  a ŠZM 10 %. Dôsledkom je nárast záväzkov voči 
dodávateľom, pretože príjmy zo zdravotných poisťovní nepokrývajú celkové výdavky. 

Od MZ SR sme v roku 2020 na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie 
v súvislosti s epidémiou COVID-19 obdržali transfery vo výške 431 tis.EUR na krytie 
odmien zdravotníkov v 1.línii a 430 tis.EUR na úhradu bežných výdavkov. Tieto transfery 
teda zvýšili naše výnosy celkom o 861 tis.EUR. 
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Vývoj pohľadávok a záväzkov 
 

Krátkodobé záväzky  /v EUR, zaokrúhlené na tis. EUR/ 

Druh záväzku 
K 31.12.2020 K 31.12.2019 

v lehote 
splatnosti  

po lehote 
splatnosti 

SPOLU SPOLU 

VšZP 147 000    147 000  138 000  

ZP Dôvera 42 000    42 000  33 000  

ZP Union  16 000    16 000  13 000  

Sociálna poisťovňa  
spolu  

514 000  7 723 000  8 237 000  12 113 000  

v tom:          

istina  514 000  7 723 000  8 237 000  10 030 000  

penále  x   0  2 083 000  

DDS zamestnávateľ  1 000    1 000  1 000  

Daňový úrad  201 000    201 000  174 000  

DPH, ost.dane a poplatky  13 000    13 000  40 000  

Voči dodávateľom spolu 985 000  5 983 000  6 968 000  5 883 000  

v tom:          

lieky 325 000  1 245 000  1 570 000  1 745 000  

ŠZM 185 000  2 464 000  2 649 000  2 054 000  

energie  42 000  17 000  59 000  62 000  

potraviny  32 000  6 000  38 000  57 000  

ostatné (opravy, 
telefóny...) 

401 000  2 251 000  2 652 000  1 965 000  

Záväzky voči 
zamestnancom 

1 169 000    1 169 000  1 039 000  

Ostatné záväzky  3 000    3 000  2 000  

SPOLU záväzky  3 091 000  13 706 000  16 797 000  19 436 000  

 
Výška záväzkov k 31.12.2020 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila o 2.639 tis. 
EUR. 
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Krátkodobé pohľadávky   /v EUR, zaokrúhlené na tis. EUR/ 

Druh pohľadávky 
K 31.12.2020 K 31.12.2019 

v lehote 
splatnosti  

po lehote 
splatnosti 

SPOLU SPOLU 

Voči odberateľom 
spolu 

4 168 000 67 000 4 235 000 4 073 000 

v tom:          

VšZP 3 359 000   3 359 000 3 211 000 

ZP Dôvera 411 000 1 000 412 000 523 000 

ZP Union  338 000   338 000 254 000 

Ostatní odberatelia 60 000 66 000 126 000 85 000 

Ostatné pohľadávky 39 000 3 000 42 000 62 000 

SPOLU pohľadávky 4 207 000 70 000 4 277 000 4 135 000 

 
 
Výška pohľadávok k 31.12.2020 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 142  
tis. EUR. 
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Novonadobudnutý majetok v roku 2020  
podľa zdrojov financovania 

 
Majetok zo zdrojov TSK 
 

Obdobie Majetok 
Obstarávacia 

cena 

04/2020 
Technické zhodnotenie Monobloku  
- nové operačné sály 

10 128 701,94 € 

Spolu   10 128 701,94 € 

 
 

Rozsiahla investícia nášho zriaďovateľa – TSK do technického zhodnotenia 
Monobloku nemocnice – výstavby nových operačných sál bola úspešne ukončená 
a operačné sály boli bezodplatným prevodom odovzdané do majetku NsP Prievidza. 

 
Majetok z vlastných zdrojov 
 

Obdobie Majetok 
Obstarávacia 

cena 
01/2020 Software-obch.-sklad.evidencia 2 233,00 € 

01/2020 Software - preklopenie do NIS 4 640,40 € 

01/2020 Elektrochirurgická jednotka (koagulácia) 15 480,00 € 

01/2020 Expedičná tara 4 200,00 € 

01/2020 Box na lieky 6 000,00 € 

01/2020 Zváračka HAWO 3 456,00 € 

01/2020 Dermatoskop 1 299,00 € 

01/2020 Svetelná tabuľa 1 200,00 € 

02/2020 Kardio sonda 9 108,00 € 

02/2020 Tympanometer 4 200,00 € 

02/2020 Mikroskop 2 058,84 € 

03/2020 BTL sidestream CO2 modul 1 176,00 € 

03/2020 BTL sidestream CO2 modul 1 176,00 € 

06/2020 Nefroskop 11 190,00 € 

06/2020 ECHO skríner sluchu 4 568,58 € 

06/2020 
Tech. zhodnotenie, príprava pre prekladacie 
zariadenie 

8 244,00 € 

07/2020 Škrabka na zemiaky 1 694,33 € 

08/2020 Tlačiareň OKI ES 8140 dn 1 199,85 € 

08/2020 Tlačiareň OKI ES 8140 dn 1 199,85 € 

09/2020 Merač revízny Eurotes 3 046,24 € 
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09/2020 Snímač vlhkosti+montáž OP.S. 5 808,16 € 

11/2020 Štrbinová lampa 8 694,00 € 

11/2020 
Tech. zhodnotenie, Zhotovenie rozvodov 
medic.plynov 

21 216,00 € 

12/2020 Váha radwag 1 342,80 € 

12/2020 Hlbokomraziaci box  7 392,00 € 

12/2020 Hlbokomraziaci box 7 392,00 € 

Spolu   139 215,05 € 
 
 
Majetok zo sponzorských prostriedkov 
 

Obdobie Majetok 
Obstarávacia 

cena 
08/2020 Servoventilátor 18 720,00 € 

08/2020 Servoventilátor 18 720,00 € 

12/2020 Lis na dekontaminovaný odpad 11 548,32 € 

12/2020 Prístroj NEO II. 18 145,32 € 

12/2020 Fotostimulátor s príslušenstvom 3 086,00 € 

12/2020 Lineárna sonda 7L4S 2 400,00 € 

12/2020 EKG prístroj ECG-T12 2 025,00 € 

12/2020 Kreslo viacúčelové 1 819,20 € 

Spolu   76 463,84 € 
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Výnosy zo zdravotných poisťovní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 

 
 

V roku 2020 sme v porovnaní s rokom 2019 aj napriek zlej epidemiologickej situácie 
spôsobenej ochorením COVID-19 zaznamenali v celkových výnosoch zo zdravotných 
poisťovní nárast o 1 082 032€, t.j. o 4,3%.  
 

 
 

 
 
 

 
Prehľad výnosov od ZP podľa segmentov v roku 2020 
 

  VšZP ZP Dôvera ZP Union EU poistenci Spolu Podiel 

hospitalizácie 11 838 607,00 € 3 170 365,00 € 1 154 990,00 € 162 256,00 € 16 326 218,00 € 62,19% 

JZS 1 298 521,00 € 137 274,00 € 81 135,00 € 9 286,00 € 1 526 216,00 € 5,81% 

ŠAS 2 058 910,00 € 516 639,00 € 228 817,00 € 20 244,00 € 2 824 610,00 € 10,76% 

SVLZ 3 405 234,00 € 427 759,00 € 254 919,00 € 42 923,00 € 4 130 835,00 € 15,73% 

ostatné 1 131 934,00 € 249 607,00 € 56 391,00 € 7 433,00 € 1 445 365,00 € 5,51% 

Spolu 19 733 206,00 € 4 501 644,00 € 1 776 252,00 € 242 142,00 € 26 253 244,00 € 100,00% 

 
Najväčší podiel na celkových výnosoch od ZP v r.2020 má VšZP – 75%, ZP Dôvera – 

17%, ZP Union – 7% a EU poistenci – 1%. 
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Prehľad výkonov VšZP podľa jednotlivých segmentov za rok 2020 
 

  PRUZS vykázané uznané uhradené 

ambulantná ZS 2 893 061,00 € 2 221 870,40 € 2 169 222,30 € 2 893 061,00 € 

SVLZ 3 534 151,00 € 3 187 317,81 € 3 111 088,03 € 3 534 151,00 € 

ústavná ZS 12 411 467,00 € 10 649 067,90 € 10 626 784,49 € 12 411 467,00 € 

Spolu PRUZS 18 838 679,00 € 16 058 256,11 € 15 907 094,82 € 18 838 679,00 € 

ostatné bez limitu    1 108 604,40 € 894 527,00 € 894 527,00 € 

Celkom spolu   17 166 860,51 € 16 801 621,82 € 19 733 206,00 € 

 
Úhrady s VšZP sú realizované hlavne prostredníctvom prospektívneho rozpočtu 

(PRUZS), ktorý bol v priebehu roka postupne navýšený o cca. 854 000 € v porovnaní 
s rokom 2019 (valorizácia). Výšku PRUZS sme v r.2020 splnili na 85%. Toto plnenie 
PRUZS bolo vo veľkej miere spôsobené pandémiou COVID - 19. Postupne sa v priebehu 
r.2020 plánované hospitalizácie a vyšetrenia  odkladali.  

 
Prehľad výkonov ZP Dôvera podľa jednotlivých segmentov za rok 2020 
 

  limit vykázané uznané uhradené 

DRG 3 270 716,00 € 2 932 199,17 € 2 906 466,27 € 3 270 716,00 € 

SVLZ 524 520,00 € 618 077,60 € 424 431,16 € 426 193,76 € 

ostatné bez limitu   804 840,07 € 804 734,24 € 804 734,24 € 

Celkom spolu   4 355 116,84 € 4 135 631,67 € 4 501 644,00 € 
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Finančný objem vyčlenený na DRG hospitalizačné prípady nám ZP Dôvera 

v priebehu r.2020  zvýšila o 331 000€ na vykrytie zvýšených osobných nákladov. Vplyvom 
pandémie sme tento segment plnili na 89%.  

 
 
 
Prehľad výkonov ZP Union podľa jednotlivých segmentov za rok 2020 
 

  limit vykázané uznané uhradené 

DRG+JZS+ŠAS+SVLZ 
+stacionár 

1 631 228,00 € 1 623 561,87 € 1 332 548,30 € 1 631 228,00 € 

ostatné bez limitu   102 332,74 € 125 616,92 € 145 024,00 € 

Celkom spolu   1 725 894,61 € 1 458 165,22 € 1 776 252,00 € 

 
Úhrady so ZP Union sú realizované cez globálny rozpočet, ktorý sa v priebehu roka 

zvýšil v porovnaní s r.2019 o 265 000€. Celkovo sme so ZP Union v r.2020 plnili globálny 
rozpočet na 82%.  

 
 

Podnikateľská činnosť 

 

Činnosť 

Rok 2020 Rok 2019 

Výnosy Náklady  
Hospodársky 
výsledok po 

zdanení 
Výnosy Náklady 

Hospodársky 
výsledok po 

zdanení 

Ubytovanie 66 000 32 000 34 000 64 000 59 000 5 000 

Parkovanie 2 000 0 2 000 52 000 0 52 000 

Prenájmy 97 000 16 000 81 000 62 000 0 62 000 

Stravovanie 245 000 199 000 46 000 200 000 176 000 24 000 

Verejná 
lekáreň 

1 006 000 1 024 000 -18 000 0 0 0 

Údaje sú uvedené v EUR, zaokrúhlené na tis.EUR. 
 
 

Podnikateľské činnosti v roku 2020 boli všetky ziskové, s výnimkou verejnej lekárne, 
ktorú sme začali prevádzkovať začiatkom roka 2020 a jej hospodársky výsledok bol 
nepriaznivo ovplyvnený pandémiou.  V nasledujúcom období sa predpokladá 
pokračovanie v uvedených podnikateľských aktivitách. Ubytovanie na slobodárňach bude 
naďalej využívané pre ubytovanie vlastných zamestnancov.  V oblasti parkovacej politiky 
je v pláne zavedenie nového parkovacieho systému. V stravovacej prevádzke budú 
potrebné investície  do údržby budovy, ako aj do technologického vybavenia. 
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Ľudské zdroje 
 

Personálna analýza 
 

 
K 31.12.2020 mala NsP v evidenčnom stave 1008 zamestnancov. Počty 

zamestnancov podľa kategorizácie sú v porovnaní s minulým rokom v nasledovnej 
tabuľke: 

 
   
Kategória   k 31.12.2019  k 31.12.2020 
Počet zamestnancov 
spolu 993 1008 
Lekár 168 168 
Farmaceut 2 4 
Sestra 327 332 
Pôrodná asistentka 29 28 
Fyzioterapeut 17 14 
Verejný zdravotník 0 0 
Zdravotnícky laborant 51 49 
Nutričný terapeut 4 4 
Rádiologický technik 12 12 
Zdravotnícky záchranár 5 4 
Farmaceutický laborant 4 6 
Masér  0 0 
Praktická sestra 21 34 
Sanitár 83 76 
Iné... 9 9 
Zdravotnícki pracovníci  732 740 
THP 56 59 
Robotníci  132 132 
PPZ 73 77 
Nezdravotnícki 
pracovníci  261 268 

 
Počet zamestnancov oproti roku 2019 predstavoval nárast hlavne na pozíciách 

sestra a pomocný pracovník v zdravotníctve, a to ako dôsledok pandemickej situácie, 
nakoľko časť stredného zdravotného personálu bola dlhodobo práceneschopná, musela 
sa zabezpečiť jeho náhrada, aby nebola ohrozená  starostlivosť o pacientov. 
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Mzdová oblasť 
 

Priemerné hrubé mzdy  
 

Nárast priemerných hrubých miezd je každoročne spôsobený zvýšením tarifných 
miezd zamestnancov a časovými postupmi. 

 

Kategória  
Priemerné 

platy za rok 
2019 

Priemerné 
platy za rok 

2020 

Lekár 2 777,25 € 2 905,57 € 

Farmaceut 2 060,43 € 2 370,90 € 

Sestra 1 316,85 € 1 458,83 € 

Pôrodná asistentka 1 263,67 € 1 532,15 € 

Fyzioterapeut 960,12 € 890,58 € 
Verejný 
zdravotník/nemáme 

- - 

Zdravotnícky laborant 1 213,22 € 1 416,33 € 

Nutričný terapeut 1 016,73 € 1 060,36 € 

Rádiologický technik 1 964,36 € 2 223,73 € 

Zdravotnícky záchranár 1 459,55 € 1 905,33 € 

Farmaceutický laborant 952,51 € 1 111,83 € 

Masér /nemáme - - 

Praktická sestra 1 010,84 € 1 171,06 € 

Sanitár 854,62 € 977,01 € 

Iný zdravotnícky pracovník 1 406,88 € 1 567,39 € 

Zdravotnícki pracovníci  1 404,39 € 1 583,93 € 

THP 1 300,61 € 1 366,56 € 

Robotníci  800,78 € 999,51 € 

PPZ 805,04 € 892,13 € 
Nezdravotnícki 
pracovníci  

968,81 € 1 086,07 € 

Za organizáciu 1 322,72 € 1 490,58 € 
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Veková štruktúra 
 

Štruktúra zamestnancov z hľadiska veku je znázornená v tabuľke podľa kategórií. 
 

KATEGÓRIA PRIEMERNÝ VEK 
Lekár 46,7 
Farmaceut 47,0 
Sestra 48,0 
Praktická sestra 38,4 
Pôrodná asistentka 51,3 
Fyzioterapeut 46,5 
Nutričný terapeut 37,8 
Asistent, záchranár 36,8 
Rádiologický technik 51,6 
Zdravotnícky laborant 47,3 
Farmaceutický laborant 43,5 
Sanitár, asistent 51,5 
PPZ (pomocný pracovník 
v zdravotníctve) 

43,5 

THP 47,6 
Robotníci 49,8 

 
 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že s najvyšším priemerným vekom sú zamestnanci 
v kategórii rádiologický technik 51,6 a s najnižším priemerným vekom sú zamestnanci 
v kategórii asistent záchranár 36,8.  
 

 
Vzdelávanie zamestnancov, spolupráca so SZŠ a inými vzdelávacími inštitúciami 

 
NsP má záujem, aby si zamestnanci udržiavali a obnovovali kvalifikáciu a tiež má 

záujem aj na zvyšovaní a rozširovaní kvalifikácie. Preto podporuje účasť na odborných 
vzdelávacích podujatiach a tiež štúdium popri zamestnaní. U zdravotníckych pracovníkov 
ide o zvýšenie stupňa vzdelania, o špecializačné štúdium, o certifikovanú prípravu alebo 
o školenie podmieňujúce rozšírenie zdravotnej činnosti zariadenia a získanie ďalšej 
odbornosti. U ostatných zamestnancov ide o štúdium na získanie vyššieho stupňa 
vzdelania alebo získanie ďalšej odbornosti podmieňujúce vykonávanie činnosti (odborná 
spôsobilosť). 

Vzdelávanie zamestnancov NsP je sústredené hlavne na vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolania. U týchto zamestnancov je sústavné 
vzdelávanie podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti povinné.  

Na štúdium popri zamestnaní, ktoré znamená získanie, zvýšenie alebo rozšírenie 
kvalifikácie NsP poskytuje študijné voľno, ale len za podmienky, že zvýšenie kvalifikácie je 
v súlade s potrebou zamestnávateľa a zamestnanec má uzavretú dohodu o zvýšení 
kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce §-155. 

NsP v rámci zvyšovania a  prehlbovania kvalifikácie zamestnancov spolupracuje 
s nasledovnými vzdelávacími inštitúciami: 
 Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava 
 Univerzita Komenského, Lekárska fakulta Bratislava 
 Jesseniova lekárska fakulta Martin 
 Stredná zdravotná škola Prievidza 
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kde sú naši zdravotnícki zamestnanci zaradení do špecializačného štúdia, do certifikačnej 
prípravy, alebo do prípravy na výkon práce v zdravotníctve. 

Spolupráca je dlhodobo veľmi dobrá, či už v rámci zaradenia našich zamestnancov 
do jednotlivých štúdii alebo v rámci poskytovania informácii o aktuálnych možnostiach 
vzdelávania, poradenstva a konzultácii. Vždy sa stretneme s ochotou pomôcť, poradiť 
v prípade potreby. 

V kategórii SZP ukončilo špecializačné štúdium – 6, certifikačná činnosť – 0, 
bakalárske štúdium – 0, SZŠ zdravotnícky asistent/praktická sestra – 4.  

Lekári ukončili špecializačné štúdium v počte 5 v nasledovných špecializačných 
odboroch: anestéziológia a intenzívna medicína – 1, diabetológia – 1, klinická biochémia – 
1, gastroenterologická chirurgia – 1, pediatrická kardiológia – 1. 

Ďalej ukončil špecializačné štúdium 1 psychológ v špecializačnom odbore klinická 
psychológia. 
 

V rámci odbornej prípravy našich zamestnancov, ktorí sú povinní absolvovať odbornú 
zdravotnícku prax (stáže) na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení (na 
vyšších špecializovaných pracoviskách), NsP najčastejšie spolupracuje s nasledovnými 
zdravotníckymi zariadeniami: 

 Univerzitná nemocnica Martin 
 Univerzitná nemocnica Bratislava 
 Fakultná nemocnica Nitra 
 Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n. o., Ľubochňa 
 Onkologický ústav sv. Alžbety , s.r.o., Bratislava 
 Národný ústav detských chorôb Bratislava 
 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 
 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava 
 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné 

Hágy 
Môžeme skonštatovať, že spolupráca je dlhodobá a veľmi dobrá. 
 

Dobrá spolupráca je nielen v rámci vzdelávania našich zdravotníckych pracovníkov, 
ale NsP umožňuje aj iným budúcim zdravotníckym pracovníkom vykonať odbornú prax 
v našom zariadení aj vzhľadom k tomu, že NsP disponuje všetkými potrebnými 
pracoviskami k vykonaniu odbornej praxe, či už lekárov, sestier alebo iných či už  
zdravotníckych alebo nezdravotníckych  pracovníkov. Odbornú prax, resp. stáž v našom 
zariadení vykonalo 118 záujemcov. 
    
Vzdelanostná úroveň zamestnancov 

 
Vzdelanostná úroveň zamestnancov podľa kategórii je uvedená v nasledovnej 

tabuľke: 
 
 počet SOU SŠ ÚSO VOV  Bc. Mgr. VŠ 

LF 
VŠ Špecial. 

Lekári 168 - - - - - - 168 66 102 
Farmaceuti 4 - - - - - 2 - 2 3 
Sestry 332 - - 188 45 45 54 - - 188 
Pôrodné asistentky 28 - - 18 4 2 4 - - 17 
Asistenti 70 5 6 39 4 11 5 - - 8 
Laboranti 55 - - 42 5 3 5 - - 13 
Sanitári 76 19 57 - - - - - - - 
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V kategórii asistenti sú – asistenti/praktické sestry, nutriční terapeuti, fyzioterapeuti, 
rádiologickí technici, zdravotnícki záchranári, technik pre zdravotnícke pomôcky. 
 
Rezidentské štúdium 
 

Na základe Zmluvy o podpore a  stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho 
pracovníka so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave NsP participuje na 
realizácii Rezidentského štúdia, ktorý je zameraný na doplnenie všeobecných lekárov pre 
dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast a zároveň je NsP školiacim 
pracoviskom pre vzdelávanie lekárov v uvedených špecializačných odboroch v rámci 
Rezidentského štúdia.   

V súčasnosti sa môže lekár zaradiť do Rezidentského štúdia aj do špecializačného 
odboru neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, 
urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína, rádiológia, geriatria, 
gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia, FBLR, 
otorinolaryngológia a klinická biochémia.  

Rezidentské štúdium sa rozšírilo aj o špecializačné odbory určené pre sestry a to 
anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále 
a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. 

NsP má zaradené do Rezidentského štúdia dve lekárky v špecializačnom odbore 
všeobecné lekárstvo pre dospelých, ktoré boli v r. 2020 na rodičovskej dovolenke. V roku 
2020 do Rezidentského štúdia v NsP neboli zaradení žiadni zamestnanci.  
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Investície 
 

Rok 2020 bol výrazne ovplyvnený pandémiou aj v oblasti investícií a údržby, keďže 
viaceré investičné akcie boli odložené.  14.2. 2020 sa však v nemocnici oficiálne operovali 
prví pacienti na nových operačných sálach, ktoré boli vybudované v rámci technického 
zhodnotenia Monobloku zo zdrojov TSK.  Vzhľadom na ďalšie investície do energocentra, 
ktoré prebiehali počas roku 2020, sa spúšťali operačné sály postupne.  Preto až po 
rekonštrukcii NN rozvádzača v priebehu júna 2020 sa naplánovalo spustenie všetkých 
deviatich operačných sál. 

V priebehu roku 2020 boli naplánované 2 rekonštrukcie energocentra, ktoré boli 
naviazané na investičnú akciu - „Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce 
elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum – realizácia“  v hodnote 
194 947,66€ s DPH realizované firmou Osmont elektromontáže a.s.. Táto investičná akcia 
bola priamo naviazaná na nasledujúcu, preto bol termín ukončenia posunutý na rok 2020. 

V rámci prvej rekonštrukcie energocentra – „Napojenie NN rozvodov JIS na 
energocentrum a náhradný zdroj-etapa č.1“, bola uskutočnená výmena samotného NN 
rozvádzača. Vzhľadom na to, že uvedený rozvádzač je energetickým centrom celej 
nemocnice,  bola to náročná akcia, ktorá si vyžadovala i obmedzenie prevádzky 
nemocnice na nevyhnutnú dobu výmeny zariadenia. Rekonštrukciu a napojenie 
realizovala firma IMAO electric, s. r. o. zo zdrojov TSK v celkovej hodnote 778 002,95 € s 
DPH. Práce boli ukončené 16.7.2020. 

Ďalšia etapa rekonštrukcie  - „Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača 
v energocentre“, bola vysúťažená v roku 2020 v hodnote 367 483,19 € s DPH 
s plánovaným ukončením prác v roku 2021. V rámci tejto rekonštrukcie je naplánovaná 
kompletná výmena VN strany v energocentre a príprava na pripojenie menšej trafostanice, 
ktorá by mala slúžiť pre prístavbu nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie. 
Zároveň sa do budúcna zlepšia možnosti zvyšovania energetickej záťaže, keďže nároky 
na prístrojové vybavenie sa neustále zvyšujú a súčasné kapacity sú už nepostačujúce. 

Posledná časť rekonštrukcie energocentra – výmena starého záložného zdroja 
energie bola posunutá na rok 2021. 

Dňa 18.11.2020 začala poklepaním základného kameňa výstavby nového 
urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Do konca roku 2020 firma Si. 
To. Ro. s.r.o. stihla začať výkopové práce na základy stavby. Plánovaný termín ukončenia 
stavby je jar 2022 a TSK zo svojich prostriedkov plánuje investovať 4 054 102,99 € S 
DPH. 
 

V rámci pandemických opatrení na karanténnom oddelení, zriadenom v roku 2020 
pre účel izolovania infekčných pacientov, vznikla potreba rozšíriť pre týchto pacientov 
rozvody kyslíka. Pavilón C, ktorý bol v rámci protipandemických opatrení vyčlenený, bol 
preto postupne za prevádzky a prísnych bezpečnostných opatrení doplnený o 30 panelov 
na pripojenie kyslíkových masiek, čím sa zvýšila dostupnosť medicinálneho kyslíka pre 
pacientov. Investíciu realizovala firma Bloco s.r.o. v hodnote 21 216,00 s DPH  a bola 
hradená  z vlastných zdrojov NsP. 
 
Stavebná údržba 
 

Plánovaná údržby a opravy sa v roku 2020 realizovali v nevyhnutnom rozsahu 
v rámci vlastných personálnych a finančných možností. Možnosti údržby boli silne 
ovplyvnené pandémiou, keďže dochádzalo k sťahovaniu oddelení a stavebným úpravám 
na zamedzenie miešania infekčných a neinfekčných pacientov. 
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Najrozsiahlejšia stavebná údržba predchádzala zriadeniu vakcinačného centra 
v decembri 2020. Z vlastných zdrojov v nemocnica zrekonštruovala málo využívané 
priestory v budove mikrobiológie a upravila ich pre potreby očkovania proti COVID-19. 
Očkovanie v nemocnici začalo 7.1.2021. 

 
 

 
 
 

Investície do informačných technológií 
 

 
V priebehu roku 2020 boli  okrem bežných činností súvisiacich so zabezpečovaním 

prevádzky počítačových sietí, údržbou hardwaru a softwaru realizované tieto činnosti: 
 Zabezpečenie rozšírenia počítačovej siete pre novozriadenú prevádzku verejnej 

lekárne, vybavenie potrebným SW a HW 
 Dopracovávanie exportu a správnosti dát do manažérskeho informačného systému 
 Rozšírenie diskovej kapacity serverov pre nemocničný informačný systém 
 Presťahovanie a sfunkčnenie IT technicky na covidové pracoviská 
 Zabezpečenie notebookov pre prácu zamestnancov v karanténe z domu 

 
 

               Rok 2018 
 

               Rok 2019 
 

           Rok 2020 
 

PC 
Tlačiarne 
Tlačiareň čiar. 
kódov 
Čítačky čiar. kódov 
 

365 
200 
8 
22 

PC 
PC All in One 
Tlačiareň A3 
Čítačky kariet 
Čítačky čiar. kódov 

30 
11 
2 
2 
20 

PC 
Tlačiarne  
noteboooky 
server Linux 
zákaz. Display 
2d snímač 
Pokl. zásuvka 

10 
7 
5 
1 
2 
3 
2 
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Odpočet plnenia ozdravného plánu 
 

 
V júni 2018 boli vypracované vedením NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach  ozdravné 

opatrenia ďalej Ozdravný plán nemocnice. Všetky plánované ozdravné opatrenia sú 
zamerané na zvýšenie efektivity a udržateľnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti 
v zdravotníckom zariadení. 
 
Ozdravné opatrenia boli nasledovné: 
 

 
1/ Ozdravné opatrenia na strane výnosov 
 

Názov opatrenia č. 1 Zvýšenie výnosov od zdravotných 
poisťovní 

Popis opatrenia Rezervy na akútne ukončené hospitalizácie 
mesačne viac ako 50 tis. € 

Kvantifikácia dopadu + 210 tis. EUR  mes. / +2 520 000  
EUR (HV nemocnice) 

Termín spustenia priebežne 
Zodpovedná osoba Vedenie, líniový manažment 
Riziká  Politika zdravotných poisťovní pri 

financovaní – riziká znáša 
poskytovateľ, nie ZP 

 Neexistencia finančne ohodnotených 
pripočítateľných položiek v systéme 
DRG 

 Nesúlad medzi metodikou DRG a jej 
reálnou implementáciou v podmienkach 
SR 

 Neprístupnosť ZP k individuálnemu 
riešeniu úhrad za vybrané druhy 
zdravotných výkonov 

 
Opatrenie č. 1 nebolo splnené. Výnosy ZP v roku 2020 sú v porovnaní s rokom 2019 
vyššie len o 1.331.032 EUR. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opatrenie č. 2 bolo čiastočne splnené. Nový CT prístroj je zazmluvnený všetkými 
poisťovňami, avšak bez navýšenia limitov. 
 

Názov opatrenia č. 2 Navýšenie limitov za CT vyšetrenia 
Popis opatrenia Navýšenie limitov  a zazmluvnenie nového 

CT  prístroja, vďaka ktorému vyšetríme 
väčšie množstvo pacientov  

Kvantifikácia dopadu + 25 tis. EUR mes. / + 300 tis. EUR 
Termín spustenia 1.9.2018 
Zodpovedná osoba vedenie 
Riziká Neustále znižovanie ceny bodu zo 

strany ZP 



34 
 

 
Názov opatrenia č. 3 Dokončenie nových operačných sál  
Popis opatrenia Nové centralizované operačné sály prispejú 

najmä k zefektívneniu činností chirurgických 
odborov. Zároveň sa zvýši počet 
chirurgických výkonov s dôrazom na JZS. 

Kvantifikácia dopadu + 50 tis. EUR mes. / + 600 tis. EUR 
Termín spustenia 2. polrok 2018 
Zodpovedná osoba námestník pre liečebno-preventívnu 

starostlivosť, primári chirurgických 
odborov 

Riziká Neustále zmeny financovania zo strany 
ZP 

 
Opatrenie č. 3 je splnené. Operačné sály boli dokončené v novembri 2019 a spustené vo 
februári 2020. Presné vyčíslenie finančného prínosu vzhľadom na pandémiu Covid-19 
však v danej chvíli nie je možné. 
 

 
Názov opatrenia č.4 Nemocničný informačný systém 
Popis opatrenia Zavedenie nového nemocničného 

informačného systému, ktorý umožní zlepšiť 
vykazovanie v rámci DRG, čo zabezpečí 
vyššie výnosy zo strany zdravotných 
poisťovní /zníženie neuhradených výkonov/. 
Takisto urýchli prácu a skvalitní sa vedenie 
zdravotnej dokumentácie. Zároveň sa 
zabezpečí lepšie manažovanie spotre.by 
liekov a ŠZM s prihliadnutím na efektivitu 
liečby.   

Kvantifikácia dopadu + 40 tis. EUR mes. / + 480 tis. EUR 
Termín spustenia 1.11.2018 
Zodpovedná osoba Vedúci IT, námestníci  a primári 
Riziká  Prenos dát z doterajšieho NIS do 

nového,  
 osvojenie si práce v novom NIS  
 prechodné zníženie výkonov počas 

prechodu zo starého na nový NIS 
 

Opatrenie č. 4 bolo vo väčšej miere splnené. NIS je zavedený na všetkých oddeleniach, 
ambulanciách, SVaLZ, nemocničnej lekárni, stravovacej prevádzke podľa prijatého 
harmonogramu, okrem ostrého rozbehu modulu operačných sál a prepojenia centrálnej 
sterilizácie, odpisu ŠZM a liekov na pacienta. Kvôli pandémii Covid-19 bola odsunutá 
realizácia odpisu ŠZM a liekov na pacienta na neskoršiu dobu. Požiadavky zo strany 
klinickej prevádzky sa priebežne dolaďujú. Neohrozujú však chod zdravotníckeho 
zariadenia. 
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Názov opatrenia č. 5 Navýšenie počtu pôrodov 
Popis opatrenia Vzhľadom k zrušeniu GPO v nemocnici 

Bánovce nad Bebravou a osobnému 
stretnutiu s ambulantnými gynekológmi 
ako aj zlepšovaniu podmienok v NsP 
rátame s navýšením pôrodov. 

Kvantifikácia dopadu + 70 tis. EUR/ rok 
Termín spustenia 2018 - 2019 
Zodpovedná osoba Vedenie nemocnice, primár GPO 
Riziká  Neustále zmeny financovania zo 

strany ZP 
 Meniace sa číselníky DRG 
 Nedostatok personálu 
 Možné komplikácie pri verejnom 

obstarávaní 
 

Opatrenie č. 5 bolo splnené čiastočne. Počet pôrodov v roku 2019 stúpol oproti roku 2018 
o 19, v roku 2020 klesol oproti roku 2019 o 14, zrejme aj v dôsledku nepriaznivej situácie 
spôsobenej pandémiou Covid-19. Nové vedenie gyn.-pôr.oddelenia sa snaží zavádzať 
v praxi moderné pôrodnícke  trendy a postupy, ako aj kvalitnú komunikáciu s pacientkami, 
čo by mohlo v blízkej budúcnosti viesť  k zvýšenému záujmu rodičiek a pacientiek.  
 
 
Názov opatrenia č. 6 Zriadenie verejnej lekárne 
Popis opatrenia Vlastná verejná lekáreň v areáli NsP 

Prievidza bude mať  pozitívny ekonomický 
dopad.  

Kvantifikácia dopadu + 15 tis. EUR mes. / + 180 tis. EUR 
Termín spustenia  január 2020 
Zodpovedná osoba Vedenie nemocnice 
Riziká Marketingové aktivity sieťových lekární v 

okolí nemocnice 
 

Verejná lekáreň bola otvorená vo februári 2020 v čase začínajúcej nepriaznivej 
pandemickej situácie. Lekáreň dopĺňa komplex zdravotníckeho systému nemocnice. 
Jedná sa najmä o receptovú lekáreň, keďže je priamo v areáli nemocnice. Elektronické 
zdravotníctvo situáciu paradoxne komplikovalo, keďže s cieľom ochrániť pacienta sa často 
stanovovala diagnóza cez telefón a následne si pacient vyzdvihol lieky v blízkosti svojho 
bydliska. Napriek nepriaznivým okolnostiam v druhom polroku 2020 bolo hospodárenie 
lekárne viac-menej vyrovnané.  Je predpoklad, že očkovanie a skončenie pandémie opäť  
umožnia poskytovanie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti a následne aj zlepšenie 
hospodárenia verejnej lekárne.  
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Názov opatrenia č. 7 Novovybudovanie OAIM 
Popis opatrenia Vybudovanie nového OAIM s 10 

lôžkovým posteľovým fondom za 
účelom zefektívnenia liečby kriticky 
chorých pacientov v spádovej oblasti, čo 
zodpovedá navýšenie o 5 lôžok oproti 
predošlému stavu 
 

Kvantifikácia dopadu + 25 tis. €/rok  
Termín spustenia Koniec roka 2019 
Zodpovedná osoba Štatutárny orgán, primár OAIM 
Riziká  Neustále zmeny financovania zo 

strany ZP 
 Meniace sa číselníky DRG 
 Nedostatok personálu 
 Možné komplikácie pri verejnom 

obstarávaní  
 

Realizácia opatrenia č. 7 bola posunutá z dôvodu rekonštrukcie Energocentra. 
 

 
Názov opatrenia č. 8 Novovybudovanie internej JIS 
Popis opatrenia Vybudovanie novej internej JIS s 10 

lôžkovým posteľovým fondom za 
účelom zefektívnenia liečby pacientov v 
spádovej oblasti, čo zodpovedá 
navýšenie o 5 lôžok oproti predošlému 
stavu 
 

Kvantifikácia dopadu + 30 tis. EUR/ rok 
Termín spustenia 2019 - 2020 
Zodpovedná osoba Vedenie nemocnice, primár int. odd. 
Riziká  Neustále zmeny financovania zo 

strany ZP 
 Meniace sa čísleníky DRG 
 Nedostatok personálu 
 Možné komplikácie pri verejnom 

obstarávaní 
 

Realizácia opatrenia č. 8 bola posunutá  z dôvodu rekonštrukcie Energocentra. 
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Názov opatrenia č. 9 Znovuobnovenie činnosti ambulancií 

záchrannej zdravotnej služby RLP 
a RZP   

Popis opatrenia V rámci spádovej oblasti získať povolenie 
na prevádzkovanie RLP Bojnice a RZP 
Prievidza 

Zabezpečenie činnosti RLP a RZP 
 nemocnicou pomôže zefektívniť  
neodkladnú  starostlivosť na jednom mieste 
– RLP a URGENT 

 

Kvantifikácia dopadu + 14 tis. € mes. / +168 tis. € rok 
Termín spustenia Závisí od výberového konania 

uskutočňovaného MZ SR – 2019 
Zodpovedná osoba Štatutárny orgán 
Riziká  Neúspech vo výberovom konaní, 

ktoré bude organizovať MZ SR.  
 Nedostatočné finančné zdroje 
 Možné legislatívne zmeny 

 
 

Nemocnica nebola úspešná vo výberovom konaní na získanie RZP. 
 
 

 
Názov opatrenia č. 10 Znovuobnovenie činnosti ambulancií 

záchrannej zdravotnej služby RLP 
a RZP   

Popis opatrenia V rámci spádovej oblasti získať povolenie 
na prevádzkovanie RLP Nováky a RZP 
Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno a 
Handlová 

Zabezpečenie činnosti RLP a RZP 
 nemocnicou pomôže zefektívniť  
neodkladnú  starostlivosť na jednom mieste 
– RLP a URGENT 

 

Kvantifikácia dopadu + 25 tis. € mes. / +300 tis. € rok 
Termín spustenia Závisí od výberového konania 

uskutočňovaného MZ SR –  2020 
Zodpovedná osoba Štatutárny orgán 
Riziká  Neúspech vo výberovom konaní, 

ktoré bude organizovať MZ SR.  
 Nedostatočné finančné zdroje 
 Možné legislatívne zmeny 

 
 

Nemocnica nebola úspešná vo výberovom konaní na získanie RZP. 



38 
 

 
Názov opatrenia č. 11 Vybudovanie nového parkoviska pre 

pacientov   
Popis opatrenia Zlepšenie komfortu pre pacientov 

 

Kvantifikácia dopadu + 5000 €/ mesiac 
Termín spustenia V priebehu 2019 

 
Zodpovedná osoba Vedenie nemocnice, prevádzkový úsek 
Riziká  Administratívne prekážky 

 Možné komplikácie pri verejnom 
obstarávaní 

 
 

Opatrenie č. 11 nebolo splnené. Nový parkovací systém ešte nie je zavedený. 
 
 
1/ Ozdravné opatrenia na strane nákladov 
 

Názov opatrenia č. 12 Stabilizácia nákladov na nákup liekov 
- spoločné verejné obstarávania 

Popis opatrenia Pokračujúca snaha o znižovanie 
jednotkových cien nakupovaných liekov 
využívaním systémov spoločného 
verejného obstarávania, EKS a prieskumov 
trhu. 

Kvantifikácia dopadu Nie je možné relevantne odhadnúť 
Termín spustenia Priebežne 
Zodpovedná osoba Štatutárny orgán 
Riziká  Nepredvídateľná politika 

zdravotných poisťovní v oblasti 
centrálneho nákupu 

 Zdĺhavý proces verejného 
obstarávania 

 
Opatrenie č. 12 sa plní. Výška nákladov na lieky bola čiastočne ovplyvnená pandémiou 
Covid-19.  
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Názov opatrenia č. 13 Úspora nákladov na nákup 
zdravotníckeho materiálu a 
diagnostík - spoločné verejné 
obstarávania 

Popis opatrenia Pokračujúca snaha o znižovanie 
jednotkových cien nakupovaných 
zdravotníckych pomôcok využívaním 
systémov spoločného verejného 
obstarávania, EKS a prieskumov trhu. 

Kvantifikácia dopadu Nie je možné relevantne odhadnúť 
Termín spustenia Priebežne 
Zodpovedná osoba Štatutárny orgán 
Riziká  Zdĺhavý a komplikovaný proces 

verejného obstarávania 
 Neochota dodávateľov vyjednávať o 

cene 
 

Opatrenie č.13 sa priebežne plní. Náklady na ŠZM boli v roku 2020 nepriaznivo 
ovplyvnené pandémiou Covid-19, v dôsledku ktorej enormne vzrástli ceny niektorých 
druhov zdravotného materiálu.  

 
 

Jednotlivé opatrenia plánu v oblasti výnosov, alebo nákladov sú len čiastkové 
(podporné) opatrenia hlavných cieľov – postupne znížiť stratu, zastaviť a znížiť 
zadlžovanie nemocnice a vytvoriť viac zdrojov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
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Predpokladaný vývoj nemocnice v roku 2021 

 
 Ciele v oblasti zdravotnej starostlivosti 
- Po ukončení pandemickej situácie snaha o navrátenie bežnej zdravotnej 

starostlivosti, so zachovaním aspoň jednej ošetrovacej jednotky pre pacientov 
s infekciou COVID-19. Je predpoklad, že táto  choroba bude pretrvávať dlhodobo, 
čo si bude vyžadovať primerané personálne a materiálno-technické vybavenie. 

- Zabezpečiť zvýšenie trendu záchytu nežiadúcich  udalostí na všetkých stupňoch 
a pracoviskách vo všetkých kategóriách /dekubity, pády, nozokomiálne nákazy, 
flebitídy/  - dôkladná evidencia aj pomocou NIS. 

- Zlepšiť systém monitorovania spokojnosti pacientov. 
- Zabezpečiť vedenie zdravotnej dokumentácie podľa súčasnej platnej legislatívy. 
- Zaisťovať vysokú úroveň bezpečnosti a kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti elimináciou rizík. 
 
 Ciele v oblasti ľudských zdrojov 
- Prijať adekvátne opatrenia na stabilizáciu personálu NsP. 
- Systematicky rozvíjať ľudský potenciál. 
- Zvyšovať kvalifikáciu a vzdelanostnú úroveň. 
- Kolektívnym vyjednávaním dosiahnuť štandardnú kolektívnu zmluvu, ako majú 

ostatné nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 
 
 Ciele v oblasti investícií 
- Vybudovanie urgentného príjmu podľa projektovej dokumentácie vysúťaženej 

v roku 2019, plánované z rozpočtu TSK. 
- Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – 2.etapa, 

z rozpočtu TSK. 
- Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, z rozpočtu TSK. 

 
 Ciele v ekonomickej oblasti  
- Realizácia účinných opatrení na zvýšenie výnosov, stabilizácia nákladov pre 

dosiahnutie hospodárskeho výsledku v súlade s Ozdravným plánom. 
 
 Ciele v oblasti podnikateľskej činnosti 
- Zvýšenie výnosov verejnej lekárne. 
- Optimalizácia jednotlivých podnikateľských činností za účelom dosiahnutia 

primeraného zisku, ktorý bude slúžiť ako doplnkový zdroj na financovanie hlavnej 
činnosti.  
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Prílohy 

 
Súvaha 
Výkaz ziskov a strát  
Certifikát manažérstva kvality 
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