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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.  

 

Zvyšovanie kvality života obyvateľstva je jednou z prvoradých úloh štátu a verejnej 

správy, k čomu neodmysliteľne patrí i zdravotnícky systém. Úlohou nemocníc ako pilierov 

zdravotnej starostlivosti je starať sa o to ,aby sa systém mal o čo oprieť, tvoria jeho 

chrbticu a zastávajú nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Našou úlohou je pracovať tak, 

aby k nám chodili ľudia s dôverou, vždy keď majú zdravotné problémy, vždy keď potrebujú 

pomoc.  

 

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. 

 

  Činnosť nemocnice je podmienená lojalitou zamestnancov, ich prístupu k 

práci, pružnosťou vedenia nemocnice ako aj podporou a pomocou zo strany zriaďovateľa, 

ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj. Vďaka týmto všetkým nemocnica napreduje a 

skvalitňuje a rozširuje svoje služby 
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Vedenie nemocnice 

 

 

 

Riaditeľ 

Mgr. Peter Glatz 

Telefón: 046/5112 101  

E-mail: riaditel@hospital-bojnice.sk 

 

 

Námestníčka pre LPS 

MUDr. Elena Strapková Boydová, MPH 

Telefón: 046/5112 106 

E-mail: elena.strapkovaboydova@hospital-bojnice.sk  

  

 

Námestníčka pre ošetrovateľstvo 

PhDr. Katarína Svobodová, MPH 

Telefón: 046/5112 147 

E-mail: katarina.svobodova@hospital-bojnice.sk  

 

 

Námestník pre ETÚ 

Ing. Miroslav Hajster 

Telefón: 046/5112 138 

E-mail: miroslav.hajster@hospital-bojnice.sk   

mailto:riaditel@hospital-bojnice.sk
mailto:elena.strapkovaboydova@hospital-bojnice.sk
mailto:iveta.pastierikova@hospital-bojnice.sk
mailto:elena.strapkovaboydova@hospital-bojnice.sk
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Organizačná štruktúra nemocnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozorný orgán 

Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.,MBA, MSc (HTA), FISAC – predseda  

PhDr. Elena Štefíková, MPH  – podpredseda dozorného orgánu 

 

Ing. Richard Takáč – člen 

PaeDr. Eleonóra Porubcová – člen 

RNDr. Viera Beňová – člen 

 

Mgr. Peter Glatz – 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 
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• Chirurgická ambulancia 

• 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 
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• chirurgia 

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 Bc. Katarína Štrbáková 

Gynekológia a pôrodníctvo MUDr. Zuzana Baková Mgr. Ľubomíra 
Ondrejíčková 

Vnútorné lekárstvo MUDr. Pavol Majdák Mgr. Jana Bojková 

Pneumológia ftizeológia MUDr. Jozef Kubík Mgr. Anna Kašajová 

Neurológia MUDr. Andrej Mihál Mgr. Mária Gatialová 

Psychiatria MUDr. Martin Garaj Danka Svítková, Mgr. Jana 
Mikulová poverená od 
októbra 2021 

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 

 

Oddelenie anesteziológie 
a intenzívnej medicíny 

MUDr. Mária Šramková, 
PhD. 

PhDr. Milena Mjartanová 
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RTG MUDr. Zuzana Šošková, 
od júla 2021 poverená 
MUDr. Slavomíra 
Šefčíková 

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.- Matúš Grenčík 
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 

RNDr. Iveta Beňušková 
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Významné udalosti roku 2021 

 
 
 

- 5.1.2021 dopoludnia sme obdržali prvú zásielku a to 390 ks 
vakcíny pre naše zariadenie, 780 ks pre FN v Prešove a 780 
ks pre Nemocnicu Poprad. Ako prvých plánujeme zaočkovať 
vlastných zdravotníckych pracovníkov. Nasledovať budú 
zdravotníci pracujúci v okolitých zdravotníckych zariadeniach.   
 

 

 

- 7.1.2021 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v 
Bojniciach zriadila v zrekonštruovaných priestoroch 
mikrobiologického oddelenia nové vakcinačné stredisko. Prvým  
zaočkovaným bol lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Marián Brídik, ktorý svoje prvé medicínske skúsenosti 
získal práve v našej nemocnici, po ňom nasledovali námestníci 
nemocnice. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 podstúpilo 
cca 500 zamestnancov nemocnice.   
 

 

- 10.2.2021 Operačnému tímu chirurgického oddelenia pod 
vedením primára MUDr. Velického Romana sa podarilo 
úspešne vykonať jedinečný operačný zákrok, ktorý sa robí 
väčšinou v špeciálnych klinikách. Jedinečný operačný zákrok 
bol prevedený u pacientky so zhubným nádorom hornej časti 
konečníka. Operačný výkon sa realizoval  miniinvazívne,  t.j. 
laparoskopicky, pri zachovanej onkologickej radikalite. To malo 
za následok minimalizáciu pooperačnej bolesti a s tým úzko 
spojenú skoršiu rehabilitáciu, realimentáciu, 
obnovenie črevnej funkcie, skorší návrat do bežného 
života, elimináciu ranovej infekcie a v neposlednom 
rade nie je zanedbateľný ani kozmetický dopad. 
Výsledkom úspešnej operácie bolo posunutie limitu 
miniinvazivity, bez nutnosti otvárania dutiny brušnej.  
 

 

- 25.2.2021 Bojnická nemocnica oslavuje 60. výročie. V roku 
1961 v Bojniciach otvorili najmodernejšiu nemocnicu na 
Slovensku. V deň 13. výročia Februárového víťazstva dostal 
banícky región Hornej Nitry pekný a dôležitý darček.  
V Bojniciach otvorili nový ústav národného zdravia. Nová 
nemocnica s poliklinikou mala v tom čase 11 oddelení 
s lôžkovou kapacitou 480 postelí. Postavili ju za necelých päť 
rokov v náklade 60 miliónov Kčs. Prvými hospitalizovanými 
v deň otvorenia, 25. februára 1961, boli štyria pacienti očného 
oddelenia. V aktuálnom období patrí nemocnica aj 
vďaka svojmu súčasnému zriaďovateľovi VÚC TSK 
k moderným nemocniciam s obrovským potenciálom 
rastu. Dnes pracuje v nemocnici takmer tisícka 
zamestnancov z toho vyše 700 zdravotníkov. 
Pacientom je k dispozícii 517 lôžok na 17 
oddeleniach. 
 



11 

 

 
 

17.4.2021 sa o 8.00 h po prvýkrát otvorili brány Veľkokapacitného 

krajského očkovacieho centra v Prievidzi, ktoré zastrešuje naša 

nemocnica ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V priestoroch 

Zimného štadióna bolo pripravených 10 kójí, pričom počas pilotného 

víkendu bola spustená iba polovica. Očkovalo sa do 18.00 h, a to 

počas oboch víkendových dní.                      

 

                                                                                                                           

- 2.6.2021 Nášmu neurologickému oddeleniu sa podarilo získať 
 ocenenie za starostlivosť o pacientov s NCMP za rok 2020 - 
ESO Gold Angels Award, ktoré udeľuje nadnárodná nezisková 
organizácia Angels Initiative v spolupráci s Európskou 
organizáciou pre cievne mozgové príhody - ESO. 

 

 

- 27.9.2021  Nemocnica s poliklinikou Prievidza v spolupráci 
s dobrovoľníkmi Civilnej Ochrany  v rámci prijatých opatrení,  
ohľadom  COVID – 19,  opäť zriadila stan pred vstupom do 
areálu, ktorý bude slúžiť ako FILTER PRE PACIENTOV. 
V prevádzke bude každý pracovný deň v čase od 6.00 h do 18.00 
h. Personál v stane bude každému návštevníkovi nemocnice 
merať  telesnú teplotu, vypisovať Čestné vyhlásenie pacienta a 
na záver dostane návštevník lístoček s dátumom, že prešiel 
vstupným filtrom. Vedenie nemocnice sa rozhodlo pre tento krok 
preto, aby zabránilo možnému riziku rozšírenia 
koronavírusu v priestoroch nemocnice.   
 
 

- 27.9.2021 získala ocenenie BIELE SRDCE 2021 aj naša 
kolegyňa Mgr. Ľubomíra Ondrejičková.  Na návrh RKSaPA 
v Prievidzi bola  ocenená drôteným šperkom v tvare srdca aj 
naša pôrodná asistentka – manažérka na republikovej úrovni 
Mgr. Ľubomíra Ondrejičková. 
 
 
 

- 16.11.2021 spustila bojnická nemocnica zariadenie covidový 
infúzny stacionár pre ambulantné  podávanie monoklonálnych 
protilátok Casirivimab / Imdevimab. Každý pracovný deň, v čase 
od 6.00 h do 15.00 h, majúci v prevádzke 5 monitorovaných 
lôžok s maximálnou dennou kapacitou 15 pacientov.  
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- 4.12.2021  začali naši zdravotníci v spolupráci s mestom 
Prievidza očkovať v HYPERMARKETE TESCO PRIEVIDZA 
vakcínou Comirnaty od spoločností Pfizer/BioNTech. Záujem 
verejnosti o očkovanie neustále rástol, a preto sme sa snažili 
promptne reagovať a dostávať sa čoraz bližšie k ľuďom.  
 

 
 
 

- 15.12.2021 naša nemocnica spustila novú covidovú HIGH FLOW 
jednotku. Ide o špeciálne oddelenie pre covidových pacientov, ktorí 
sú napojení na vysokoprietokovom kyslíku. V nemocnici tak okrem 
klasického oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny s 
desiatimi umelými pľúcnymi ventiláciami funguje aj covidová jednotka 
s ďalšími desiatimi high flow zariadeniami.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2021 sa tak isto ako 2020 niesol v duchu tentokrát 2. a 3. vlny pandémie na 

ochorenie SARS-CoV 2 (COVID 19).  

Nanovo sme otvorili karanténne pracovisko, kde sa izolovali pacienti s týmto 

ochorením. Vytvoril sa covidový urgentný príjem so samostatným vstupom, čo bolo 

výhodou, aby sa pacienti nemiešali a nenakazili.  Podľa usmernení MZ SR nemocnica 

musela opäť reprofilizovať lôžkový fond a presunúť zdravotníckych zamestnancov 

k starostlivosti o týchto pacientov. Rozšírili sme možnosti liečby pomocou High-flow, aj 

s monitorovanými lôžkami. Ku koncu roku sme začali podávať pre covidových pacientov 

podľa stanovených indikácií aj monoklonálne protilátky. Ostatná zdravotná starostlivosť 

bola obmedzená na najnutnejší rozsah.  

Covidové pracoviská sa zriadili aj na gynekologicko–pôrodníckom a detskom 
oddelení. Psychiatrické oddelenie bolo určené MZ SR ako covidové, kde sa hospitalizovali 
pacienti z Trenčianskeho, Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja. Tak isto 
bola vyčlenená červená (covidová) operačná sála, ako aj červená (covidová) pôrodná 
sála.  
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Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

V priebehu roka 2021 pokračovalo z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie 
spôsobenej pandémiou COVID-19 poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 
plánované operácie sa odsúvali na neskôr.  
V odborných špecializovaných ambulanciách NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach  
vrátane Urgentného príjmu 1.typu bolo vyšetrených 340 585 pacientov, za ktorých bolo do 
zdravotných poisťovní vykázaných 113 917 740 bodov. 

V roku 2021 sme mali zazmluvnené štyri všeobecné ambulancie pre dospelých, 
z ktorých sme jednu v Nitrianskom Rudne k 30.6.2021 dočasne pozastavili z dôvodu 
odchodu lekárky do súkromného sektora. Ku koncu roka bol počet kapitovaných pacientov 
nasledovní: ambulancia v nemocnici Bojnice -  1 123, ambulancia Nitrianske Pravno - 1 
867  a  ambulancia Chrenovec-Brusno – 1 347 pacientov. Všeobecná ambulancia pre deti 
a dorast mala 472 kapitovaných pacientov a primárna gynekologická ambulancia mala 2 
285 kapitovaných pacientiek.  

V SVLZ sme uskutočnili 2 856 833 výkonov a pre zdravotné poisťovne sme vykázali 
746 083 326 bodov. 
 

SVLZ výkony Rok 2020 Rok 2021 

RTG 44 507 46 242 

RTG angiografia 34 0 

RTG sonografia 17 025 24 785 

RTG spolu 61 566 71 027 

CT 25 382 35 866 

OKB  1 797 671 2 013 712 

FRO 61 908 57 288 

patológia 68 101 76 199 

HTO  267 610 295 250 

OKM 302 420 301 332 

Funkčná diagnostika 6 747 6 159 

SPOLU 2 591 405 2 856 833 

 
  

SVLZ body Rok 2020 Rok 2021 

RTG 19 536 450     20 210 500  

RTG angiografia 270 300                     -    

RTG sonografia 19 781 300     18 221 600  

RTG spolu 39 588 050     38 432 100  

CT 205 824 400  201 473 100  

OKB  251 630 105  279 151 595  

FRO 13 593 150       8 605 285  

patológia 88 296 840  101 624 920  

HTO 31 846 730     36 402 145  

OKM 88 258 840     73 284 581  

Funkčná diagnostika 7 738 700       7 109 600  

SPOLU  726 776 815  746 083 326  
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V oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti bol v roku 2021 počet hospitalizovaných 
pacientov 16 909, čo bol medziročný pokles oproti roku 2020 o 3%. Ostatné dôležité 
ukazovatele pri hospitalizáciách a triedenie podľa odborností sú nasledovné: 

 

Oddelenie 

Ukončené 
hospitalizácie 

Počet 
postelí 
  

Využ. v % 
Priem. ošetr. 

čas 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

vnútorné lek. 1926 1714 44 84,5 83,8 5,7 6,3 

JIS vnút.lek. 476 387 6 60,3 59,6 2,6 3,3 

vnút.odd+JIS 2402 2101 50 81,2 80,4 5,1 5,7 

pneumol.a ftiz. 1079 1701 28 102,2 148,0 8,1 8,9 

neurolóqia 1051 712 36 61,0 80,0 6,2 5,6 

JIS neur. 331 325 5 60,1 60,3 3,3 3,4 

neur.odd+JIS 1382 1037 41 60,9 74,7 5,5 4,9 

psychiatria 819 759 54 66,1 64,8 15,3 15,4 

pediatria 495 549 34 20,3 24,1 3,7 3,8 

JIS pediatria 140 171 4 25,4 33,3 2,7 2,8 

ped.dd+JIS 635 720 38 21,1 25,4 3,5 3,5 

qynekol.a pôr. 1686 2032 50 45,0 50,4 3,5 3,4 

chirurgia 2338 2172 50 46,3 54,9 3,1 3,2 

JIS chirurqia 781 771 10 55,5 62,7 2,6 1,9 

chir.odd+JIS 3119 2943 60 48 56,1 3 2,9 

ortopédia 534 326 23 32,2 19,3 4,4 5,0 

urológia 985 847 18 56,5 49,4 3,7 3,8 

úraz.chir. 1175 1143 20 56 52,8 3,5 3,4 

JIS úraz.chir. 250 291 5 40,4 49,0 2,9 3,1 

úraz.chir.+JIS 1425 1434 25 52,9 52,1 3,4 3,3 

ORL 510 325 22 19,3 14,7 3,1 3,6 

oftalmolóqia 275 251 10 18,6 13,9 2,5 2,0 

dermatovener. 374 176 23 48,4 15,1 8 7,2 

OAIM 227 364 5 67,5 113,4 5,4 5,7 

novorodenecké 674 829 15 58,6 72,9 4,2 4,2 

geriatria 995 1064 30 81,4 82,8 8,6 8,6 

dlhod. chorých 290 0 25 54,5 0,0 14,5 0,0 

Bojnice 17 411 16 909 517 55,9 55,7 6,5 6,5 

V roku 2021 sme zaznamenali 830 pôrodov, čo bol nárast oproti roku 2020 o 23%. 
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V roku 2021 sme v našom zdravotníckom zariadení uskutočnili 5 356 operácií - podľa 

jednotlivých odborov a dĺžky trvania - viď tabuľka.  

 

 

 

 

 

Operácie Rok 2020 Rok 2021 

gynekologické 835 968 

do 30 min 549 569 

nad 30 min 286 399 

chirurgické 1070 1039 

do 30 min 292 237 

nad 30 min 778 802 

ortopedické 481 280 

do 30 min 153 65 

nad 30 min 328 215 

urologické 652 544 

do 30 min 396 324 

nad 30 min 256 220 

traumatologické 729 690 

do 30 min 217 162 

nad 30 min 512 528 

ORL 356 199 

do 30 min 154 49 

nad 30 min 201 150 

očné 1541 1636 

do 30 min 1462 1548 

nad 30 min 79 88 

SPOLU 5664 5356 

  V jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS)  došlo medziročne k miernemu poklesu 
o 168 výkonov, čo predstavuje 6%. Rozdelenie podľa odborností viď. tabuľka 

JZS Rok 2020 Rok 2021 

gynekológia 275 355 

chirurgia 282 142 

ortopédia 216 93 

urológia 203 167 

traumatológia 208 147 

ORL 189 113 

očné 1580 1768 

SPOLU 2953 2785 
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Denné stacionáre máme so zdravotnými poisťovňami zazmluvnené v štyroch 
odboroch - psychiatria, algeziológia, neurológia a kožné. Porovnanie počtov je 
nasledovné:  

 
 

Stacionáre Rok 2020 Rok 2021 

Psychiatrický 1 919 1 053 

Algeziologický 226 175 

Neurologický 5 169 5 807 

Kožný 57 0 

SPOLU 7 371 7 035 
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Ekonomická situácia a analýza hospodárenia 

 

Hospodársky výsledok za rok 2021 nebol priaznivý. Aj keď abstrahujeme od 
oddlženia, ktoré ovplyvnilo hospodársky výsledok v roku 2020, bol dosiahnutý 
hospodársky výsledok za rok 2021 bez oddlženia vo výške -5.432 tis. EUR, výrazne horší 
ako v roku 2020, konkrétne  o -2.221 tis. EUR. 

  
 

Náklady, výnosy Rok 2021 Rok 2020 

Náklady celkom 44 312 000 35 166 000 

Lieky  4 778 000 2 452 000 

ŠZM 3 357 000 2 682 000 

Mzdy  21 922 000 17 999 000 

Odvody 7 526 000 6 161 000 

Energie 799 000 751 000 

Materiál 1 186 000 965 000 

Ostatné náklady 4 744 000 4 156 000 

Výnosy celkom 38 880 000 39 508 000 

Výnosy zo ZP 28 107 000 26 253 000 

Výnosy - oddĺženie 0 7 553 000 

Ostatné výnosy 10 773 000 5 702 000 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK -5 432 000 4 342 000 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK bez oddlženia -5 432 000 -3 211 000 
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Náklady v roku 2021 oproti predošlému roku boli vyššie o 26%. Podstatný nárast bol 
zaznamenaný u osobných nákladov, ktoré vzrástli o 22%, čo vo finančnom vyjadrení 
predstavuje 5.288 tis.EUR z toho mzdové náklady vzrástli o 3.923 tis.EUR a náklady na 
zákonné sociálne poistenie vzrástli o 1.365 tis.EUR. K mzdovému nárastu došlo z dôvodu 
zvýšenia minimálnej mzdy, každoročného nárastu miezd zdravotníckych pracovníkov 
a väčšieho rozsahu príplatkov vyplácaných v dôsledku pandémie COVID. 

 
Rozdiel v nákladoch na lieky v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 2.326 

tis. EUR bol spôsobený vyššou potrebou diagnostík v súvislosti s pandémiou COVID 
a prispelo k tomu aj účtovanie vakcín a monoklonálnych protilátok, ktoré sa účtovali 
v nákupných cenách pri príjme a výdaji napriek tomu že sme ich dostali zdarma. To 
ovplyvnilo náklady na lieky a zároveň boli vyššie aj ostatné výnosy. Z tohto  dôvodu 
náklady na lieky ako aj ostatné výnosy boli vyššie cca o 2.200 tis. EUR.  

Aj ostatné nákladové položky nám v roku 2021 medziročne vzrástli. Náklady na 
energie o 48 tis.EUR, náklady na materiál o 221 tis. EUR a ostatné náklady o 588 tis. 
EUR. 

 Tržby od poisťovní vzrástli o 7%, čo vo finančnom vyjadrení znamená nárast o 1.854 
tis.EUR.  Ani toto zvýšenie nepostačuje na pokrytie celkových nákladov NsP. Pri výške 
tržieb od poisťovní 28.107 tis.EUR  predstavujú napr. osobné náklady objem 105% z nich,  
lieky 17 %  a ŠZM 12 %. Dôsledkom je nárast záväzkov voči dodávateľom, pretože príjmy 
zo zdravotných poisťovní nepokrývajú celkové výdavky. 

Hospodársky výsledok v roku 2021 výrazne zlepšili aj ostatné výnosy, ktoré dosiahli 
výšku 10 773 tis.EUR. Najväčší podiel tvorili transfery od MZ, SR ktoré kryli výdavky na 
vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s epidémiou COVID-19. Išlo 
o úhradu bežných výdavkov na materiál,  služby, ako aj krytie časti miezd a príplatkov 
zdravotníkov na covidových oddeleniach. Tieto transfery teda zvýšili naše výnosy celkom 
o 6.161 tis.EUR. 

Súčasťou ostatných výnosov boli aj tržby verejnej lekárne, ktoré dosiahli v roku 2021 
výšku 1.511 tis.EUR. 

 
Na záver rozboru hospodárskeho výsledku môžeme len skonštatovať, že celkové 

náklady nemocnice rastú rýchlejším tempom ako naše výnosy. 
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Vývoj pohľadávok a záväzkov 
 

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

Druh záväzku 

K 31.12.2021 K 31.12.2020 

v lehote splatnosti  
po lehote 
splatnosti 

SPOLU SPOLU 

VšZP 218 000    218 000  147 000  

ZP Dôvera 58 000    58 000  42 000  

ZP Union  28 000    28 000  16 000  

Sociálna poisťovňa  spolu  761 000  12 600 000  13 361 000  8 237 000  

v tom:          

istina  761 000  12 600 000  13 361 000  8 237 000  

penále  x   0    

DDS zamestnávateľ  14 000    14 000  1 000  

Daňový úrad  315 000    315 000  201 000  

DPH, ost.dane a poplatky  102 000    102 000  13 000  

Voči dodávateľom spolu 1 299 000  6 979 000  8 278 000  6 968 000  

v tom:          

lieky 211 000  1 290 000  1 501 000  1 570 000  

ŠZM 396 000  3 530 000  3 926 000  2 649 000  

energie  45 000  0  45 000  59 000  

potraviny  40 000  2 000  42 000  38 000  

ostatné (opravy, telefóny...) 607 000  2 157 000  2 764 000  2 652 000  

Záväzky voči zamestnancom 1 686 000    1 686 000  1 169 000  

Ostatné záväzky  79 000    79 000  3 000  

SPOLU záväzky  4 560 000  19 579 000  24 139 000  16 797 000  

 
Výška záväzkov k 31.12.2021 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 7.342 
tis. EUR. Najväčší nárast záväzkov je voči sociálnej poisťovni o 5 124 tis. EUR a taktiež 
došlo ku medziročnému zvýšeniu záväzkov voči dodávateľom o 1 310 tis. EUR.  
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Nárast záväzkov voči dodávateľom je dôsledok toho, že príjmy zo zdravotných poisťovní 
nepokrývajú celkové náklady nemocnice. 

 
 

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

Druh pohľadávky 

K 31.12.2021 K 31.12.2020 

v lehote splatnosti  
po lehote 
splatnosti 

SPOLU SPOLU 

Voči odberateľom spolu 4 493 000 98 000 4 591 000 4 235 000 

v tom:          

VšZP 3 573 000 6 000 3 579 000 3 359 000 

ZP Dôvera 488 000   488 000 412 000 

ZP Union  359 000   359 000 338 000 

Ostatní odberatelia 73 000 92 000 165 000 126 000 

Ostatné pohľadávky 20 000   20 000 42 000 

SPOLU pohľadávky 4 513 000 98 000 4 611 000 4 277 000 

 
 
Výška pohľadávok k 31.12.2021 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 334  
tis. EUR. 
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Novonadobudnutý majetok v roku 2021 

podľa zdrojov financovania 
 
Majetok zo zdrojov TSK 
 

Obdobie Majetok 
Obstarávacia 

cena 

06/2021 
Mamograf s priamou digitalizáciou 116 200,00 € 

09/2021 
Hlbokomraziaci box ULT C300 8 340,00 € 

09/2021 
Hlbokomraziaci box ULT C300 8 340,00 € 

Spolu   132 880,00 € 

 
 

V januári 2021 prebehla rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy Mikrobiológie, v  
ktorej NsP vytvorila Vakcinačné stredisko. TSK ďalej financovalo kúpu Mamografu.  

 
Majetok z vlastných zdrojov 
 

Obdobie Majetok Obstarávacia cena 

01/2021 Monitor vitál. funkcií BLT 2 184,00 € 

01/2021 Monitor vitál. Funkcií BLT 2 184,00 € 

01/2021 Odsávačka Victoria Eco 1 800,00 € 

01/2021 Odsávačka Victoria Eco 1 800,00 € 

01/2021 Defibrilátor Saver One A1 1 668,00 € 

01/2021 Defibrilátor Saver One A1 1 668,00 € 

01/2021 EKG CMS 1200 G 1 393,00 € 

01/2021 EKG CMS 1200 G 1 393,00 € 

02/2021 Audio-video vrátnik 4 687,00 € 

03/2021 Stôl zákrokový Golem G0607 4 617,00 € 

03/2021 Lampa vyšetrovacia 2 350,00 € 

03/2021 Malotraktor Vari ID HONDA 1 391,94 € 

04/2021 Cystoskop urologicky 6 299,40 € 

04/2021 Cystoskop urologicky 6 299,40 € 

04/2021 Chlad. box pre zosnulých 4 740,00 € 

04/2021 Monitor plodový fetálny 8 854,80 € 

04/2021 Monitor plodový fetálny 8 854,80 € 

04/2021 Lampa Bioptron so stojanom 2 179,00 € 

04/2021 Tkaninový procesor 1 599,60 € 

04/2021  Monitory vitálnych funkcií 2 352,00 € 

04/2021 Traktorová kosačka 1 632,51 € 

04/2021 Kamerový systém 1 858,44 € 
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05/2021 Elektrická rúra 2 863,08 € 

05/2021 Kamerový systém 1 297,00 € 

07/2021 Mikroskop operačný oftalmologický 29 880,00 € 

07/2021 Klimatizácia 1 198,98 € 

08/2021 EKG 12-zvodové 1 548,00 € 

08/2021 Videolaryngoskop 1 393,00 € 

08/2021 
Digit.prístroj Na hrudnú drenáž Thopas 
Plus 4 824,00 € 

08/2021 
Digit.prístroj Na hrudnú drenáž Thopas 
Plus 4 824,00 € 

08/2021 Lehátko hydraulické 1 678,01 € 

08/2021 Laser holmiový pulzný 57 576,00 € 

08/2021 Robot univerzálny 4 980,00 € 

09/2021 Generátor elktrochirurgický 46 200,00 € 

09/2021 Osmometer kryoskopický 5 940,00 € 

10/2021 Panva elektrická 2 325,00 € 

10/2021 Panva elektrická 2 325,00 € 

10/2021 Centrifuga Eppendorf 5702 2 814,00 € 

10/2021 Centrifuga Eppendorf 5702 2 814,00 € 

10/2021 Umývací stroj na podlahu 1 841,40 € 

10/2021 Mraznička na krv 2 192,40 € 

11/2021 USG echo kardiologické 36 720,00 € 

11/2021 EMG Elektromyograf 32 016,00 € 

11/2021 Mlynček na mäso 999,00 € 

11/2021 Optotyp LCD 3 120,00 € 

11/2021 Defibrilátor Saver 1 668,00 € 

11/2021 Mraziaci pultový box 2 482,80 € 

Spolu  327 325,56 € 

 
 

 
 
Majetok zo sponzorských prostriedkov 
 

Obdobie Majetok 
Obstarávacia 

cena 

04/2021 Inkubátor novorodenecký 9 828,00 € 

04/2021 EKG ELI 250 C 2 650,00 € 

Spolu   12 478,00 € 

 
NsP prijala v roku 2021 dva dary hmotného investičného majetku. Inkubátor daroval 
Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis, ktorá je jednou z najväčších grantových a operačných 
nadácií na Slovensku. Inkubátor je umiestnený na novorodeneckom oddelení.  
 
Druhým darom, ktorý prijala Nemocnica bol prístroj EKG ELI 250, ktorý darovali 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. pre urologické oddelenie. 
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        Majetok financovaný zo štátneho rozpočtu 
 
 

Obdobie Majetok Obstarávacia cena 

03/2021 Prístroj TNI Soft Flow 50           3 620,01 €  

03/2021 Prístroj TNI Soft Flow 50           3 620,01 €  

03/2021 Prístroj TNI Soft Flow 50           3 620,00 €  

03/2021 Prístroj TNI Soft Flow 50           3 620,00 €  

03/2021 Prístroj TNI Soft Flow 50           3 620,00 €  

03/2021 Prístroj TNI Soft Flow 50           3 620,00 €  

12/2021 Monitor vitálnych funkcií BLT M10           1 788,00 €  

12/2021 Monitor vitálnych funkcií BLT M10           1 788,00 €  

12/2021 Prístroj AIRVO 2 Nasal High Flow           5 820,00 €  

12/2021 Prístroj AIRVO 2 Nasal High Flow           5 820,00 €  

12/2021 Prístroj AIRVO 2 Nasal High Flow           5 820,00 €  

01/2021 
Technické zhodnotenie časti budovy 
Mikrobiológie- vytvorenie Vakcinačného 
centra 

54 922,77 € 

Spolu  97 678,79 € 

 
V roku 2021 nakúpila NsP prístroje pre potreby karanténneho oddelenia, ktoré boli 
preplatené zo štátneho rozpočtu, v rámci preplácania covidových výdavkov.    
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Výnosy zo zdravotných poisťovní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 
 

 
V roku 2021 sme v porovnaní s rokom 2020 zaznamenali v celkových výnosoch zo 

zdravotných poisťovní nárast o 1 854 291 €, t.j. o  7%. Bolo to spôsobené tým, že 
zdravotné poisťovne nám zmluvne garantujú mesačné pevne stanovené finančné objemy 
aj napriek miernemu poklesu výkonov. 
 

 
 

 
 

 
Prehľad výnosov od ZP podľa segmentov v roku 2021 
 

  VŠZP ZP Dôvera ZP Union EU poistenci Spolu Podiel 

hospitalizácie 12 308 053,00 3 616 535,35 1 289 532,90 201 572,05 17 415 693,30 61,96% 

JZS  1 275 863,95 155 460,53 81 412,15 6 668,64 1 519 405,27 5,41% 

ŠAS 3 063 589,69 827 119,44 310 125,84 39 577,53 4 240 412,50 15,09% 

SVLZ 3 630 155,00 467 409,67 283 061,60 46 380,17 4 427 006,44 15,75% 

ostatné 386 481,63 81 412,23 33 806,13 3 318,06 505 018,05 1,80% 

Spolu 20 664 143,27 5 147 937,22 1 997 938,62 297 516,45 28 107 535,56 100,00% 

 
Najväčší podiel na celkových výnosoch od ZP v r.2021 má VšZP – 74%, ZP Dôvera – 

18%, ZP Union – 7% a EU poistenci – 1%. 
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Prehľad výkonov VšZP podľa jednotlivých segmentov za rok 2021 
 

  PRUZS vykázané uznané uhradené 

ambulantná ZS 2 909 678,00 € 2 132 835,93 € 2 067 141,27 € 2 909 678,00 € 

SVLZ 3 630 155,00 € 3 153 215,26 € 3 079 298,09 € 3 630 155,00 € 

ústavná ZS 12 308 053,00 € 11 472 903,27 € 9 661 924,04 € 12 308 053,00 € 

Spolu PRUZS 18 847 886,00 € 16 758 954,46 € 14 808 363,40 € 18 847 886,00 € 

ostatné bez 
limitu  

  1 817 728,12 € 1 798 239,67 € 1 816 257,00 € 

Celkom spolu   18 576 682,58 € 16 606 603,07 € 20 664 143,00 € 

 
Úhrady od VšZP sú realizované hlavne prostredníctvom prospektívneho rozpočtu 

(PRUZS), ktorý bol v priebehu roka postupne navýšený o cca. 931 000 € v porovnaní 
s rokom 2020 (valorizácia platov). Výšku PRUZS sme v r.2021 splnili na 79%. Toto plnenie 
PRUZS bolo vo veľkej miere spôsobené pokračujúcou pandémiou COVID – 19, kedy sa 
plánované hospitalizácie a vyšetrenia odkladali. 

 
Prehľad výkonov ZP Dôvera podľa jednotlivých segmentov za rok 2021 
 

  limit vykázané uznané uhradené 

DRG 3 614 609,00 € 3 409 797,70 € 3 393 947,22 € 3 614 609,00 € 

SVLZ 548 520,00 € 670 923,00 € 429 872,73 € 467 409,67 € 

ostatné bez 
limitu 

  1 066 252,82 € 1 065 918,55 € 1 065 918,55 € 

Celkom spolu   5 146 973,52 € 4 889 738,50 € 5 147 937,22 € 

 
Finančný objem vyčlenený na DRG hospitalizačné prípady nám ZP Dôvera 

v priebehu r.2021 zvýšila o cca.640 000€ na vykrytie zvýšených osobných nákladov. Tento 
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segment sme aj napriek pandémie splnili na 102 %, z dôvodu zvýšeného prepoistenia 
poistencov do ZP Dôvera.  

 
 
Prehľad výkonov ZP Union podľa jednotlivých segmentov za rok 2021 
 

  limit vykázané uznané uhradené 

DRG+JZS+ŠAS+SVLZ 
+stacionár 

1 798 928,00 € 1 879 978,27 € 1 607 603,13 € 1 798 928,00 € 

ostatné bez limitu   209 366,30 € 199 010,62 € 199 010,62 € 

Celkom spolu   2 089 344,57 € 1 806 613,75 € 1 997 938,62 € 

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

zvýšil v porovnaní s r.2020 o 221 000€. Celkovo sme so ZP Union v r.2021 plnili globálny 
rozpočet na 89%.  

 
 

 
 

Podnikateľská činnosť 

 

Činnosť 

Rok 2021 Rok 2020 

Výnosy Náklady  
Hospodársky 
výsledok po 

zdanení 
Výnosy Náklady 

Hospodársky 
výsledok po 

zdanení 

Ubytovanie 62 000 27 000 34 000 66 000 32 000 34 000 

Parkovanie 9 000 0 9 000 2 000 0 2 000 

Prenájmy 106 000 14 000 92 000 97 000 16 000 81 000 

Stravovanie 288 000 230 000 58 000 245 000 199 000 46 000 

Verejná 
lekáreň 

1 511 000 1 428 000 83 000 1 006 000 1 024 000 -18 000 

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

 
Podnikateľské činnosti v roku 2021 boli všetky ziskové.  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 31.12.2021 mala NsP v evidenčnom stave 1010 zamestnancov. Počty 
zamestnancov podľa kategorizácie sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
v nasledovnej tabuľke: 

 

   
Kategória   k 31.12.2020  k 31.12.2021 

Počet zamestnancov 
spolu 1008 1010 

Lekár 168 163 

Farmaceut 4 5 

Sestra 332 314 

Pôrodná asistentka 28 25 

Fyzioterapeut 14 16 

Verejný zdravotník 0 0 

Zdravotnícky laborant 49 47 

Nutričný terapeut 4 4 

Rádiologický technik 12 14 

Zdravotnícky záchranár 4 5 

Farmaceutický laborant 6 6 

Masér  0 0 

Zdravotnícky asistent 34 46 

Sanitár 76 82 

Iné... 9 9 

Zdravotnícki pracovníci  740 736 

THP 59 64 

Robotníci  132 130 

PPZ 77 80 

Nezdravotnícki 
pracovníci  268 274 

 

Počet zamestnancov oproti roku 2020 predstavoval nárast hlavne na pozíciách 
zdravotnícky asistent, sanitár, pomocný pracovník v zdravotníctve a THP pracovník. 
Nárast zamestnancov na uvedených pracovných pozíciách nastal z dôvodu pokračujúcej 
pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID-19 a aj vznikom Vakcinačného strediska 
a Mobilného odberového miesta pri NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. 
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Mzdová oblasť 
 

Priemerné hrubé mzdy  
 

Nárast priemerných hrubých miezd je každoročne spôsobený zákonným 
navyšovaním tarifných miezd zamestnancov, pričom v roku 2021 stojí za značným 
nárastom miezd aj vyplácanie covidových odmien zdravotníckym pracovníkom. 

 

Kategória  
Priemerné 

platy za rok 
2020 

Priemerné 
platy za rok 

2021 

Lekár 2 905,57 € 3456,70 € 

Farmaceut 2 370,90 € 2240,03 € 

Sestra 1 458,83 € 1531,47 € 

Pôrodná asistentka 1 532,15 € 1611,71 € 

Fyzioterapeut 890,58 € 1043,78 € 

Verejný 
zdravotník/nemáme 

- - 

Zdravotnícky laborant 1 416,33 € 1524,77 € 

Nutričný terapeut 1 060,36 € 1060,67 € 

Rádiologický technik 2 223,73 € 2667,96 € 

Zdravotnícky záchranár 1 905,33 € 2510,48 € 

Farmaceutický laborant 1 111,83 € 1185,13 € 

Masér /nemáme - - 

Praktická sestra 1 171,06 € 1741,69 € 

Sanitár 977,01 € 1298,29 € 

Iný zdravotnícky pracovník 1 567,39 € 1722,77 € 

Zdravotnícki pracovníci  1 583,93 € 1815,03 € 

THP 1 366,56 € 1398,83 € 

Robotníci  999,51 € 1083,41 € 

PPZ 892,13 € 1355,05 € 

Nezdravotnícki 
pracovníci  

1 086,07 € 1279,09 € 

Za organizáciu 1 490,58 € 1714,55 € 
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Veková štruktúra 
 

Štruktúra zamestnancov z hľadiska veku je znázornená v tabuľke podľa kategórií 
nasledovne : 

 

KATEGÓRIA PRIEMERNÝ VEK 

Lekár 49,95 

Farmaceut 48,0 

Sestra 48,8 

Praktická sestra 40,4 

Pôrodná asistentka 50,9 

Fyzioterapeut 47,7 

Nutričný terapeut 38,8 

Asistent, záchranár 37,8 

Rádiologický technik 51,8 

Zdravotnícky laborant 47,8 

Farmaceutický laborant 44,5 

Sanitár, asistent 51,4 

PPZ (pomocný pracovník 
v zdravotníctve) 

47,4 

THP 48,4 

Robotníci 49,7 

 

 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že s najvyšším priemerným vekom sú zamestnanci 

v kategórii rádiologický technik 51,8 a s najnižším priemerným vekom sú zamestnanci 
v kategórii asistent záchranár 37,8.  
 

 
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, 
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❖ Stredná zdravotná škola Prievidza, 
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 – 2, certifikačná činnosť – 1, 
bakalárske štúdium – 0, SZŠ zdravotnícky asistent/praktická sestra – 0.  

Lekári ukončili špecializačné štúdium v počte 6 v nasledovných špecializačných 
odboroch:  otorinolaryngológia – 2, geriatria – 1, pneumológia a ftizeológia – 1, vnútorné 
lekárstvo – 1, zdravotnícky manažment a financovanie – 1.  
 

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 237 záujemcov, z toho 6 stážistov. Pre porovnanie v roku 2020 
vykonalo odbornú stáž spolu 118 záujemcov, z toho 12 stážistov. 
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Vzdelanostná úroveň zamestnancov 

 
Vzdelanostná úroveň zamestnancov podľa kategórii je uvedená v nasledovnej 

tabuľke: 
 

 

 počet SOV 
bez 
mat. 

SŠ ÚSO VOV  Bc. Mgr. VŠ 
LF 

VŠ 
3. st.  

Špecial. 

Lekári 163 - - - - - - 163 - 102 

Farmaceuti 5 - - - - - 3 - 2 3 

Sestry 314 - - 175 45 42 49 - 3 178 

Pôr. asistentky 25 - - 16 3 2 4 - - 16 
Praktické sestry 46 - 46 - - - - - - - 
Nutrič. terapeuti 4 - 4 - - - - - - 2 

Fyzioterapeuti 16 - 10 - - 4 2 - - 5 
Rádiol. technici 14 - 7 - - 6 1 - - 12 

Zdr. záchranári 5 - 1 - - 3 1 - - - 

Laboranti zdr. 47 - - 39 - 3 4 - 1 13 
Laboranti farm. 6 - 6 - - - - - - 3 

Sanitári 82 82 - - - - - - - - 

 

 
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. 2021 na rodičovskej dovolenke. V roku 
2021 do Rezidentského štúdia v NsP neboli zaradení žiadni zamestnanci.  
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Investície 

 

Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača 
v energocentre 

367 483,19 € Ukončenie 

rekonštrukcie v 2021 

Napojenie NN rozvodov JIS na 

energocentrum  a náhradný zdroj – etapa 

č.2 

800 173,09 € Ukončenie 

rekonštrukcie v 2022 

Vybudovanie nového urgetného príjmu 4 054 102,99 € Ukončenie stavebnej 

časti 2022 

 

Rekonštrukcia areálovej kanalizácie 121 529,99 €  

 

Investície a projektová dokumentácia 
 
 Rok 2021 bol výrazne ovplyvnený pandémiou aj v oblasti investícií a údržby. Keďže viaceré 
investičné akcie boli odložené, resp. presunuté na nasledujúce obdobie podľa možností rozpočtu. 
 
V priebehu roku 2021 pokračovali investičné akcie na rekonštrukcii energocentra a elektrických 
rozvodov.  
V prvom rade bola dokončená výmena VN rozvádzača spolu s novými transformátormi, ktoré zvýšili  
možnosti na zapojenie nových náročnejších zdravotníckych prístrojov. Ďalej sa 
pokračovalo poslednou fázou rekonštrukcie energocentra a síce výmenou starého náhradného 
zdroja energie – dieselagregátu ČKD za nový, modernejší s vyšším výkonom a zároveň dobudovanie 
záložných rozvodov elektrickej energie, ktoré boli potrebné ako príprava pre nasledujúce investície 
ako napríklad rekonštrukcia priestorov na nové oddelenie anesteziológie a intezívnej medicíny. 
„Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre“ realizovala firma IMAO electric s.r.o. 
so zdrojov TSK. „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum  a náhradný zdroj – etapa č.2“ 

realizuje skupina dodávateľov EL-TECH, s.r.o. a ALTRON SK, a.s.  
 
V priebehu roku 2021 pokračovala výstavba nového urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom 
v Bojniciach. Projekt bol riešený ako nový, jednopodlažný pavilón spojený s monoblokom 
A nemocnice s pochôdznou zelenou strechou. Plánovaný termín ukončenia stavby je apríl 2022 
a TSK zo svojich prostriedkov plánuje investovať 4 054 102,99 € S DPH. Vnútorné vybavenie sa 
obstaráva samostatne a plánované spustenie nového urgetného príjmu je v priebehu roku 2022 po 
dosúťažení a nainštalovaní vybavenia. 
 
Počas roku 2021 vyvstala potreba rekonštrukcie kuchyne a prevádzkovej budovy, ktorá má 60 rokov 
a je technologicky a morálne zastaralá. Preto sa zriaďovateľ rozhodol pre vypracovanie projektovej 

dokumentácie na Komplexnú rekonštrukciu kuchyne a prevádzkovej budovy. Projektová 

dokumentácia bola odovzdaná začiatkom roka 2022 s realizáciou v priebehu roka 2022. Počíta sa 

s kompletnou výmenou strechy, okien, zateplením a úpravou stravovacej časti budovy, t.j. výmenou 

spotrebičov a tiež technológiou na balenie stravy do tabliet. Projektová dokumentácia aj 

s inžinierskou činnosťou bola vysúťažená v hodnote 38 000,00 € 

 

V roku 2021 bola tiež vyhlásená súťaž na aktualizáciu projektovej dokumentácie pre nové priestory 

OAIM, ktorá bola vypracovaná už v roku 2017 avšak realizácia bola presunutá až na rok 2022. 
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V polovici roka 2021 sa začali práce na projekte, ktorá by mohla byť najvýznamnejšou investíciou 

do zdravotnej starostlivosti od vybudovania nemocnice a síce projekt „Vybudovanie nového 

internistického pavilónu“. Vzhľadom na potrebu združiť všetky internistické odbory na jedno 

miesto do moderného a účelného priestoru a zastaralosť pôvodných priestorov, ktoré boli pri 

výstavbe plánované ako ubytovacie zariadenie, je dôležité aby táto veľká dlhodobá investičná akcia 

bola úspešná. V roku 2021 preto bola vysúťažená firma Energoprojekt s.r.o., ktorá začala pracovať 

za spolupráce a konzultácie s pracovníkmi nemocnice na projektovej dokumentácii k tejto 

investícií. Ukončenie tejto prípravnej fázy je plánované v priebehu roka 2022, keďže počas prípravy 

sú potrebné posudky rôznych ďalších organizácií verejnej správy. 

 

 

Stavebná údržba 
    Plánovaná údržba a opravy sa v roku 2021 realizovali v nevyhnutnom rozsahu v rámci vlastných 

personálnych a finančných možností.  

 

Začiatkom roka 2021 skončila stavebná úprava priestorov pre vakcinačné centrum, ktoré slúžilo na 

vakcináciu proti COVID 19. 

 

V priebehu roka 2021 sme vymenili sanitu a zariaďovacie predmety v 3 verejných toaletách pre 

pacientov v monobloku A. Táto renovácia bola financovaná z rozpočtu nemocnice a prebiehala 

v rámci vlastnej údržby. 

 
 

 
 

Investície do informačných technológií 
 

 
V priebehu roku 2021 boli  okrem bežných činností súvisiacich so zabezpečovaním 

prevádzky počítačových sietí, údržbou hardwaru a softwaru realizované tieto činnosti: 
❖ 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 2019 
 

               Rok 2020 
 

           Rok 2021 
 

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 

PC 
monitory 
Tlačiarne  
notebook 
tablet  
čítačky čiar.kódov 
tlač. Čiar. kódov 
mult. Zariadenia 
UPS zál. Zar. 

29 
30 
19 
1 
1 
15 
12 
6 
8 
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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. Medziročný nárast celkových výnosov zo zdravotných 
poisťovní za roky 2020 - 2021 je 1.854 mil. €. Hlavný dôvod, ktorý zapríčinil nesplnenie 
tohto ukazovateľa bol jednoznačne výpadok výkonov z dôvodu ochorenia Covid 19.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Názov opatrenia č. 2 Audit aktívnych zmlúv 

Popis opatrenia Prehodnotenie aktívnych zmlúv a ich 

optimálne nastavenie 

Kvantifikácia dopadu Nie je možné relevantne odhadnúť 

Termín spustenia 1.9.2018 

Zodpovedná osoba vedenie 

Riziká 
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Opatrenie č. 2 bolo splnené čiastočne. Aktívne zmluvy sa priebežne prehodnocujú, 
nevýhodné zmluvy sa podľa možností ukončujú, resp. rokuje sa o úprave zmluvných 
podmienok.  

 
 
 

Názov opatrenia č.3 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 spotreby 

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 systému,  

• osvojenie si práce v novom NIS  

• prechodné zníženie výkonov počas 
prechodu zo starého na nový NIS 

 
Opatrenie č. 3 bolo splnené čiastočne. 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. 
 
 

Názov opatrenia č. 4 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 
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Opatrenie č. 4 bolo splnené. Počet pôrodov v roku 2021 (830) stúpol oproti roku 2020 
(674) o 156. 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  ešte k väčšiemu záujmu rodičiek a pacientiek o našu 
nemocnicu.  
 

Názov opatrenia č. 5 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 

 
Opatrenie č. 5 bolo splnené. 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 nám situáciu paradoxne komplikuje, keďže 
s cieľom ochrániť pacienta sa často robí diagnóza cez telefón a následne si pacient 
vyzdvihne lieky v blízkosti svojho bydliska. Napriek nepriaznivým okolnostiam v roku 2021 
dosiahla verejná lekáreň zisk 163,5 tis. €. Dúfame, že po ústupe Covidu nám bude 
umožnené opäť poskytovať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť a lekáreň bude 
dosahovať ešte lepšie výsledky.  
 

 

Názov opatrenia č. 6 Vybudovanie nového 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  

 
Opatrenie č. 6 nebolo splnené. Vybudovanie nového OIAM je plánované 

v rozpočtovom období 2022 – 2023. V roku 2021 došlo ku aktualizácii projektovej 
dokumentácie, na základe ktorej bolo vystavené právoplatné stavebné povolenie. 

 
 
 



38 

 

Názov opatrenia č. 7 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 

 
Opatrenie č. 7 nebolo splnené. V súčasnosti pozastavené zo strany TSK. Pripravuje sa  
výstavba nového internistického pavilónu, kde by boli združené rôzne internistické 
disciplíny, čo by ovplyvnilo aj pôvodný zámer vybudovania novej internej JIS. 
 
 

 
 

Názov opatrenia č. 8 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 

 

 
Opatrenie č. 8 nebolo splnené. Nemocnica nebola úspešná vo výberovom konaní na 
získanie RZP. 
 
 



39 

 

 

Názov opatrenia č. 9 Stabilizácia nákladov na nákup liekov 
- spoločné verejné obstarávania na 
úrovni všetkých troch nemocníc 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

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. 9 nebolo splnené. Náklady na lieky sú na vyššej úrovni – ako bolo stanovené 
Ozdravným plánom z dôvodu pandémie Covid.  

 
 
 
 

Názov opatrenia č. 10 Úspora nákladov na nákup 
zdravotníckeho materiálu a 
diagnostík - spoločné verejné 
obstarávania na úrovni všetkých 
troch nemocníc v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK 

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. 10 nebolo splnené. Náklady na ŠZM sú na vyššej úrovni -  ako bolo  
stanovené Ozdravným plánom z dôvodu pandémie Covid.  
 

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 2022 

 
❖ 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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