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Úvodné slovo riaditeľa.
Vážené dámy, vážení páni,
dovoľujem si v stručnosti zhodnotiť uplynulý rok 2018, čo významné sa v nemocnici v tomto období udialo
a ako sa to prejavilo v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a samozrejme aj v jej hospodárení.
Snahou vedenia nemocnice je v rámci našich finančných možností čo najefektívnejšie investovať
a modernizovať jej jednotlivé zložky, či sú to lôžkové oddelenia, pracoviská jednodňových zdravotných
starostlivostí, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ambulancie a taktiež ostatná infraštruktúra.
V priebehu roku 2018 sme postupne obstarali nový automatický externý defibrilátor, špeciálne mobilné
lôžko s hydraulickým zdvihákom pre imobilných pacientov, toaletné a invalidné vozíky, väčší počet plne
automatických pacientskych lôžok, vírivku na dolné končatiny. Investovali sme do modernizácie kuchyne,
elektroinštalácie na operačných sálach, vymenili sme viacero okien na oddeleniach a ambulanciách,
zrealizovali komplexné maliarske, natieračské a obkladacie práce na oddelení FBLR, celom trakte
v jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch chirurgia a ortopédia, ďalej gynekológia
a hematologická ambulancia.
Snáď najhmatateľnejší pokrok nastal v rámci areálu našej nemocnice, kde sa nám v minulom roku
v súčinnosti s investorom na projekte Idea Ilava podarilo zrealizovať viac ako 100 parkovacích miest pre
pacientov, návštevníkov nemocnice, obchodných partnerov a našich zamestnancov. Vo finálnej fáze je
projekt dopravného značenia areálu a v priebehu letných mesiacov tohto roka plánujeme systém dopravy
vo vnútri nemocnice plne sfunkčniť.
V roku 2018 sme úspešne obhájili a splnili podmienky na účasť v procese oddlženia nemocníc.
Bola zrealizovaná významná časť prvej etapy oddlženia. V našom prípade išlo o oddlženie voči
dodávateľovi Medfin-lízing, a.s. vo výške 216.316,50 EUR a voči spoločnosti Debitum, a.s., na ktorú boli
postúpené pohľadávky Sociálnej poisťovne voči našej nemocnici, pričom v tomto prípade išlo o odpustenie
penále vo výške 3.076.122,82 EUR. Zároveň sa kontinuálne prešlo do druhej etapy oddlženia, ktorá je
riadená Ministerstvom zdravotníctva SR. Má to pre našu nemocnicu strategický význam, nakoľko tento
proces nám výrazne zmení naše ekonomické ukazovatele a nemocnica nebude mať z výraznej časti vo
svojej bilancii záväzky voči svojim veriteľom, ktoré sú po lehote splatnosti. A nakoľko naša nemocnica od
mesiaca december 2017 netvorí nové záväzky po lehote splatnosti, postupne sa nám otvorí možnosť
uchádzať sa napríklad aj o financie z niektorých štrukturálnych fondov na jej ďalšiu modernizáciu.
Oddlženie nemocnice sa prejavilo aj v dosiahnutom hospodárskom výsledku. Za rok 2018 dosiahla
nemocnica zisk vo výške 544.705,75 EUR. Po zohľadnení položiek týkajúcich sa oddlženia nemocnica
hospodárila so stratou vo výške 63.155 EUR. Tento výsledok v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami
má stále sa zlepšujúci vývoj, pozitívom je, že nemocnica dosiahla kladnú hodnotu ukazovateľa EBITDA.
Ďalšia kľúčová téma, ktorá v druhej polovici roka 2018 rezonovala v odbornej ale aj laickej
verejnosti, je zahájenie procesu stratifikácie nemocníc. Sme v intenzívnom kontakte s autormi tejto reformy
a verím, že v priebehu nasledujúcich mesiacov sa nám podarí naše spoločné ciele - ktoré máme dlhodobo
definované, aj zrealizovať. V súčinnosti s okolitými nemocnicami ide o budovanie nemocnice, kde popri
súčasnej jednodňovej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej starostlivosti a spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložkách bude poskytovaná následná zdravotná starostlivosť pacientom
stredného Považia tak, aby boli v najvyššej možnej miere doliečení a mohli sa zaradiť do bežného a
aktívneho domáceho a pracovného života. V tejto oblasti máme záujem expandovať v rozšírení lôžkových
kapacít, nakoľko proces stratifikácie nemocníc jasne definuje deficit práve lôžok následnej zdravotnej
starostlivosti.
Na záver by som chcel celému personálu vrátane externých spolupracovníkov našej nemocnice
a tiež našim obchodným partnerom vysloviť poďakovanie za ich angažovanie, prístup a ústretovú
spoluprácu v uplynulom roku 2018.
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Zloženie vedenia, správnej a dozornej rady k 31.12.2018
Vedenie :

Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ
MUDr. Miroslav Staník,
námestník pre diagnosticko terapeutickú starostlivosť
Mgr. Terézia Bečárová,
námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Správna rada:

RNDr. Etela Eglyová - predseda
Ing. Jana Kováčová, člen
JUDr. Eva Lakotová, člen
MUDr. Miroslav Staník - podpredseda
Ing. Ladislav Hrotko, člen

Dozorná rada:

Ing. Jaroslava Remšíková - predseda
Mária Letková, člen
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Ing. Martin Prostinák, člen
Identifikačné údaje

NÁZOV

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.

SÍDLO

Štúrova 3, Ilava, 019 01 Ilava

IČO

36 119 385

PRÁVNA FORMA

nezisková organizácia

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne
prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorá je registrovaná Krajským úradom
v Trenčíne, odborom všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/NO-15/2002 na základe rozhodnutia č.
A/2002/11613-2 zo dňa 31.12.2002, právoplatným dňa 01.01.2003.
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. vznikla premenou podľa zákona č. 13/2002 Z. z.
o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) v znení neskorších predpisov
zo štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom zdravotníctva SR zriaďovacou listinou č.
1970/1991-AV-2 zo dňa 14.06.1991 Nemocnica s poliklinikou Ilava, ktorá bola zrušená bez likvidácie dňom
31.12.2002 na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR č. M/5543/2002, č. SOČ: 1918/2002/Lo
zo dňa 12.12.2002.
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. je založená na poskytovanie všeobecnej a špecializovanej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci.
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca 90.000 obyvateľov
okresu Ilava a časti okresov Púchov, Trenčín a Prievidza. NsP zabezpečuje poskytovanie zdravotníckej
starostlivosti podľa všeobecne záväzných platných predpisov a uzavretých zmlúv a dohôd so zdravotnými
poisťovňami.
V nadväznosti na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti môže NsP Ilava vykonávať aj ďalšie činnosti
v súlade s platnými predpismi o podnikaní v neziskových organizáciách.
Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli podpísané so všetkými zdravotnými
poisťovňami, t.j. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union
zdravotná poisťovňa, a.s.
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Charakteristika a prehľad činností vykonávaných v roku 2018
Lôžkové oddelenia, JZS, SVLZ a odborné ambulancie.
Oddelenia :
1. Oddelenie dlhodobo chorých
2. HOSPIC
Jednodňová zdravotná starostlivosť :
1. JZS gynekológia a pôrodníctvo
2. JZS chirurgia
3. JZS úrazová chirurgia
4. JZS ortopédia
SVLZ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Funkčná diagnostika
Hematológia a transfúziológia
Patologická anatómia – cytologická diagnostika
Rádiológia
Centrálna sterilizácia

Odborné ambulancie :
1. Ambulancia anestezioló a intenzívnej medicíny
2. Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
3. Gastroenterologická ambulancia
4. Gynekologická ambulancia
5. Hematologická a transfúziologická ambulancia
6. Chirurgická ambulancia
7. Kardiologická ambulancia
8. Ambulancia vnútorného lekárstva I.
9. Ambulancia vnútorného lekárstva II.
10. Ambulancia úrazovej chirurgie
Hospodárenie s finančnými prostriedkami
NsP Ilava, n.o. hospodári podľa rozpočtu schváleného správnou radou, ktorý predkladá riaditeľ
a obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky na príslušný kalendárny rok. Náklady boli rozpočtované
na sumu 4.389.241,00 EUR a výnosy boli rozpočtované na 4.419.134,00 EUR.
NsP Ilava, n.o. prechádzala do roku 2018 s dlhodobými a krátkodobými záväzkami v hodnote
6.153.990,89 €, ktoré tvorili mesačné záväzky voči zamestnancom – mzdy, odvody z miezd za mesiac
december 2017, záväzky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni, daň zo mzdy za december 2017, daň
z príjmov a záväzky z obchodného styku - faktúry za energie, lieky, ŠZM, potraviny, servis, za služby
privátnych lekárov, odvoz biologického odpadu, pranie bielizne a pod.
Dlhodobé záväzky boli v celkovej hodnote 220.437,42 €.
Spoluprácu s jednotlivými dodávateľmi udržujeme dohodnutým spôsobom s 30 až 90 dňovou
lehotou splatnosti faktúr. S niektorými dodávateľmi sú podpísané dohody o splátkach s konkrétnymi
splátkovými kalendármi. Ceny a limity za hospitalizácie a ostatné zdravotné výkony v prevažnej väčšine
nepokrývajú skutočné náklady na prevádzku nemocnice.
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Dodatok spravy NA
Sprava NA
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Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov
Analýza nákladov
Náklady boli v celkovej výške 7.253.736,15 EUR bez dane z príjmov (394,25 EUR), z toho:
- náklady na hlavnú činnosť predstavujú 7.031.549,76 EUR, čo je 96,94 % z celkových nákladov,
- náklady na podnikateľskú činnosť 222.186,39 EUR, čo je 3,06 % z celkových nákladov.
Najvýznamnejšou položkou nákladov organizácie sú náklady na mzdy a náklady na zákonné sociálne
a zdravotné poistenie. V roku 2018 v porovnaní s minulým rokom sú navyše nákladovou položkou na
hlavnú činnosť penále predpísané Rozhodnutím Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica za
obdobie rokov 2007 až 2011.
Prehľad jednotlivých nákladových položiek, ako aj porovnanie s minulým rokom je uvedený v tabuľke:
Podiel jednotlivých druhov nákladov:
Stav k 31.12.2017

%z
celkových
nákladov

Stav k 31.12.2018

%z
celkových
nákladov

Spotreba materiálu /501/

533.273,11

12,78

528.604,99

7,29

z toho:
PHM
lieky
krv
ŠZM
potraviny
všeobecný materiál
ost. mat. /ND,VT,HM/

1.619,69
147.845,49
9.372,43
200.804,39
65.150,92
29.084,08
79.396,11

Spotreba energie /502/
z toho: el. energia
voda
plyn

139.003,65
61.772,78
18.895,58
58.335,29

3,33

143.251,89
68.126,60
20.032,35
55.092,94

1,97

Opravy a údržba /511/

85.326,67

2,05

80.013,49

1,10

Ostatné služby /512-518/
z toho:
služby privát. lekárov
pranie

324.932,61

7,79

319.241,07

4,40

Druh nákladu

ostatné služby
Mzdové náklady /521/
z toho: mzdy
OON
Zákonné SP a ZP /524/
z toho: sociálne
zdravotné
Ostat.soc. náklady /525-528/
z toho: odstupné
odchodné
Dane a poplatky /531-538/

1.725,14
152.116,91
28.725,09
203.384,15
68.170,77
30.115,64
44.367,29

188.354,43
47.276,59

175.671,62
48.419,23

89.301,59
2.121.552,06
1.958.128,45
163.423,61
696.050,54
520.259,12
175.791,42
50.673,51
0,00
1.764,04
7.254,19

95.150,22
2.230.359,43
2.045.041,16
185.318,27
730.171,92
538.151,63
192.020,29
56.881,61
0,00
1.984,96
6.779,67

50,86

16,69

1,22

0,17

30,75

10,07

0,78

0,09
32

Pokuty,penále,škody/541-548/
Iné ostatné náklady /549/
z toho: zúčtovanie DPH
Odpisy, zost.cena /551-552/
Ostatné náklady /554-562/
Náklady celkom
Daň z príjmov

1.411,99

0,03

2.922.655,98

40,29

106.318,28
46.624,55
104.872,53
942,60

2,55

96.216,64
49.978,32
138.237,96
1.321,50

1,33

4.171.611,74

100,00

7.253.736,15
394,25

100,00

2,51
0,02

1,91
0,02

Analýza výnosov
Výnosy boli v celkovej výške 7.798.836,15 EUR, z toho:
- výnosy na hlavnú činnosť predstavujú 7.577.492,56 EUR, čo je 97,16 % z celkových výnosov,
- výnosy na podnikateľskú činnosť 221.343,59 EUR, čo je 2,84 % z celkových nákladov.
Najvýznamnejšou položkou výnosov sú tržby od zdravotných poisťovní. V porovnaní s rokom 2017
boli výnosy od zdravotných poisťovní vyššie v roku 2018 o 245.460,33 EUR.
V roku 2018 v porovnaní s minulým rokom sú navyše položkou výnosov na hlavnú činnosť penále, kde
bola uznaná námietka premlčania penále, za roky 2007 a 2008, a penále podľa Dohody o odpustení dlhu
č. 350/2018 od spoločnosti Debitum, a.s.
Výnosy za ostatné služby vo výške 380.047,06 EUR sú za služby spojené s nájmom, za stravovanie,
za služby hospodárskej mobilizácie a platby za služby od samoplatcov.
Prehľad výnosov, ako aj porovnanie s minulým rokom, je uvedený v tabuľke:
Prehľad výnosov

Druh výnosu
za zdrav. služby
ostatné služby
tržby z prenájmu
tržby z predaja DHM
prijaté dary
Príspevky od organizácií
príspevky od fyzických osôb
iné ostatné výnosy, úroky
aktivácia služieb

Stav k 31.12.2017
3.561.058,97
267.020,72
57.760,23
33,25
3.483,87
6.261,97
1.720,00
9.822,89
27.662,00

Výnosy spolu

3.934.823,90

%z
celkových
výnosov
90,50
6,79
1,47
0,00
0,09
0,16
0,04
0,25
0,70
100,00

Stav k 31.12.2018
3.806.519,30
380.047,06
58.559,99
53,33
315,28
8.552,00
1.050,00
3.509.558,29
34.180,90
7.798.836,15

%z
celkových
výnosov
48,81
4,87
0,75
0,00
0,01
0,11
0,01
45,00
0,44
100,00

Porovnanie nákladov a výnosov
Náklady spolu
Výnosy spolu
Hospodársky výsledok

k 31.12.2017
4.171.611,74
3.934.823,90
-236.787,84

k 31. 12.2018
7.254.130,40
7.798.836,15
544.705,75
33

Porovnanie priemerného mesačného hospodárenia:
Priemerné mesačné náklady
Priemerné mesačné výnosy
Priemerný mesačný hospodársky výsledok

k 31. 12. 2017
347.634,31
327.901,99
-19.732,32

k 31. 12. 2018
604.510,87
649.903,01
45.392,14

Hospodársky výsledok je ovplyvnený dohodnutým zmluvným objemom z o zdravotných
poisťovní, rastom cien, zúčtovaním rezerv na mzdy za nevyčerpané dovolenky, sociálne a zdravotné
odvody a zúčtovaným penále.
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Bankové účty
PS k
1.1.2018
spolu

Príjmy

52.942,39

Poisťovne
Ostatné výnosy
Pokladňa

%
podiel

4.644.305,96

100,00

4.082.818,20
358.042.44
203.445,32

87,91
7,71
4,38

Mzdy, odvody
Energie
Lieky
ŠZM
Krv
Potraviny
DPH
Daň z príjmov
PO,FO
Ostatné

Výdaje

% podiel

4.420.362,67

100,00

2.740.484,64

62,00
3,76
3,20
4,72
0,52
1,73
1,07
5,94
17,06

166.149,85
141.713,82
208.445,16
22.801,79
091,53
76.383,92
47.433,50
262.780,84
754.169,15

KS k
31.12.2018
276.885,68

Pokladňa
PS
k 1.01.2018
7.367,95
Z toho:
Popl. od obyv. pacientov
Ostatné platby
Strav. lístky, FO, zam.
Drobný nákup
Prevod na BU

Príjmy

Výdaje
208.668,42

209.002,94

KS
k 31.12.2018
7.033,43

108.849,54
73.668,14
26.150,74
5.557,62
203.445,32
34

Údaje o záväzkoch
Záväzok
Dodávatelia /321/
Nevyfakt. dodávky /326/
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie so Sociálnou poisť.
Zúčtovanie so ZP, DDP
Daňové záväzky
Záväzky – voči ŠR
Ostatné záväzky
Krátkodobé záväzky

Riadok Stav na začiatku
Stav na konci
súvahy účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
účtov. obdobia
88
623.262,64
1.161.383,66
1.293.998,77
490.647,53
88
-123,38
-879,75
-123,38
-879,75
89
137.165,87
2.276.506,60
2.270.333,63
143.338,84
90
4.731.705,98
3.611.389,01
7.816.761,30
526.333,69
90
23.700,16
295.274,36
293.840,23
25.134,29
91
48.173,28
316.281,62
337.204,84
27.250,06
92
96
322.044,88
3.874.381,89
40.000,00
4.156.426,77
87
5.885.929,43 11.534.337,39 12.052.015,39
5.368.251,43

Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z nájmu – lízing
Ostatné dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky

80
82
86
79

.
4.837,46
215.599,96

10.241,21
0,00

9.393,97
215.599,96

5.684,70
0,00

220.437,42

10.241,21

224.993,93

5.684,70

Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Názov

Do lehoty splatnosti

Po lehote splatnosti

Spolu

Zamestnanci

143.338,84

0,00

143.338,84

Sociálna poisťovňa

63.275,62

463.058,07

526.333,69

Odvody ZP,DDP

25.134,29

0,00

25.134,29

Daň zo mzdy

23.406,91

0,00

23.406,91

Ostatné daňové .záväzky

2.754,25

1.088,90

3.843,15

Ostatné záväzky

142.500,00

4.013.926,77

4.156.426,77

Dodávatelia

209.776,33

280.871,20

490.647,53

0,00

0,00

0,00

Sociálny fond

5.684,70

0,00

5.684,70

Rezervy

31.114,48

0,00

31.114,48

-879,75

0,00

-879,75

646.105,67

4.758.944,94

5.405.050,61

Lízing

Nevyfaktúrov. dodávky
Spolu

Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Záväzok

Fibroskop
Chirurgické nástroje
USG SonoScape
SONO
Inkubátor

Mesačná
splátka

222,37
1.586,28
277,15
1. 231,69
260,18

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
5.759,23
68.883,64
8.417,31
30.771,73
1.535,61

Istina

4.349,03
50.144,74
5.701,3
21.970,46
1.040,91

Finančný
náklad

1.410,20
18.738,90
2.716,01
8.801,27
494,70

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Elektr.prístr. EXCELL
Plynový vyvíjač pary
Gastroskop.kolon.veža
Spolu

155,00
1. 091,80
1. 679,69
6 .517,91

934,63
41.488,35
57.809,46
215. 599,96

636,09
30.072,07
43.724,91
157.639,51

298,54
11.416,28
14.084,55
57.960,45

0,00
0,00
0,00
0,00

Ku koncu roku 2018 bol stav záväzkov z obchodného styku vrátane nevyfaktúrovaných dodávok (účet 321
a 326) 489.767,78 EUR. Medziročne klesla ich výška o 133.371,48 EUR. Záväzky voči zamestnancom,
zdravotným poisťovniam, a DDP sú v lehote splatnosti a sú za mesiac december 2018. Stav záväzkov na
konci účtovného obdobia voči sociálnej poisťovni je nedoplatok na poistnom za obdobie november a
december 2016, január až november 2017 a december 2018. Zostatok ostatných záväzkov uvedených na
r. 96 súvahy, zodpovedá : - 31.493,95 € MZ SR Bratislava-úrok z omeškania; 100,00 € - súdny exekútor
Topoľčany; 160.754,82 € - NTS SR Bratislava – úrok z omeškania; 152.500,00 € -nemajetková ujma;
3.811.578,00 € postúpená pohľadávka sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s.
Pohľadávky
Pohľadávky za hlavnú činnosť (voči ZP) Pohľadávky za podnikateľskú činnosť -

276.815,49 €
38.288,93 €

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
Riadok
súvahy

Názov
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Odberatelia /311,314/

24.108,76

9.180,17

33.288,93

44

ZP spolu /315/

276.815,49

0,00

276.815,49

Do lehoty splatnosti

Po lehote splatnosti

Spolu

z toho:
VšZP

161.058,12

161.058,12

Union

11.708,14

11.708,14

ZP Dôvera

104.049,23

104.049,23

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

44

Ostatné pohľ./315/

50

Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu:

305.924,25

9.180,17

315.104,42

- pohľadávky voči zdravotným poisťovniam VšZP, Union, Dôvera - za december 2018
- pohľadávky voči odberateľom – nájomné, služby spojené s nájmom, stravovanie a pod. za 12/2018 pohľadávky voči odberateľom po lehote splatnosti – z rokov 2004, 2008, 2015 sú v riešení, ide o súdne
spory a exekúcie.
Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:
Tvorba OP k pohľadávkam – predpoklad neuhradenia pohľadávky
Zníženie OP k pohľadávkam – odpis nevymožiteľnej pohľadávky

Opis položky
Opravné položky k pohľadávkam

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
4.630,97

Prírastky
602,5

Úbytky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
5.233,47
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Položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a výnosov budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich nominálnou hodnotou, pričom sa
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Výnosy budúcich období – zachytávajú obstaranie dlhodobého majetku z darovaných prostriedkov –
mesačné odpisy sa postupne účtujú do výnosov a vyfakturované nájomné za rok 2018 vo výške 52.473,66
€.

Opis položky
Náklady budúcich období
Výnosy budúcich období

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
187.996,14
53.328,71

Prírastky

Úbytky

23.612,77
64.503,66

54.428,67
24.601,89

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
157.180,24
93.230,48

Stav majetku k 31.12.2018
Účet

Stav k 1.1.2018

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2018

013 - Softwér
021 - Stavby
022 - Stroje a zariadenia
023 – Dopravné prostriedky
028 - Drobný hmotný majetok
031- Pozemky

137.042,97
1.232.915,22
2.377.621,54
9.796,99
20.263,88
109.855,28

9.597,60
8.148,24
28.861,02
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6.269,19
0,00
0,00
0,00

146.640,57
1.241.063,46
2.400.213,37
9.796,99
20.263,88
109.855,28

Spolu

3.887.495,88

46.606,86

6.269,19

3.927.833,55

Prírastky:
Stapro inštaliz.programu
Elektroinštalácia chirurgickej sály
Rekonštrukcia ČOV
Chladiarenská technológia,vč.stav.prác
Slim Colonoscope
Sprchovacie lehátko
Defibrilátor Lipefak 1000
Mikroskop Kit
Laparoskopická pumpa s prísl.
Vírivá kúpeľ na dolné končatiny
Optika 30 SN, xenonova lampa
Úbytky – vyradenie, predaj
3 ks volumetrická puma VP 1000P
Klimat. Zariadenia YAMA

9.597,60
5.962,58
5.808,62
2.185,66
5.360,40
3.300,00
2.502,00
2.860,00
3.000,00
3.870,00
2.160,00

4.680,33
1.588,86
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Personálna a mzdová oblasť:
Stav zamestnancov

k 31.12.2017

Lekári

21

Sestry a pôrodné asistentky

53

Laboranti

4

Asistenti

18

THP

12

R, PZP, sanitári

57

Spolu zamestnancov:

165

Zúčtované
mzdy
Lekári
Sestry a pôr. asist.
Laboranti
Asistenti
THP
Rob., pom. zdrav. pers.
Spolu:

Prírastky

Úbytky

k 31.12.2018
21

+3

-1

55
4

-2
-1

16
11
57

k 31. 12.2018

+2

-3

164

Priemerná mzda
za rok 2017

Priemerná mzda
za r. 2018

2.154,00
933,00
684,00
872,00
1.214,00
585,00
977,00

2.180,00
1.023,00
840,00
899,00
1.384,00
638,00
1.045,00

549.393,00
675.788,00
40.328,00
172.519,00
182.698,00
436.309,68
2.057.035,68

Za rok 2018 boli vyplatené nasledovné zákonné sociálne náklady:
Odchodné:
Náhrada PN:
Zákonný prídel do soc. fondu:
Príspevok na stravovanie:

1.984,96 eur
6.298,82 eur
10.241,21 eur
24.786,93 eur
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Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Príloha č.1

Liečebno preventívna starostlivosť - k 31.12.2018
Počet

Počet

Počet

Priemerná

lekárskych

ošetrovacích

ukončených

oš. doba

miest

dní

hospitalizácii

ODCH

4,80

15 233

942

16,12

HOSPIC

1,00

4 217

80

54,41

SPOLU:

5,80

19 450

1 022

19,02

Oddelenie

Počet lekárskych miest v ambulantnej časti:
Počet lekárskych miest v SVaLZ:

13,90
1,30

Mesačné limity od poisťovní:
Všeobecná ZP

1.-4.2018
5.-12.2018

48 316,00 €
49 306,00 €

1/2018
2.-3.2018
4/2018
5.-9.2018
10.-11.2018

42 300,00 €
36 600,00 €
91 030,00 €
92 250,00 €
93 570,00 €
102 120,00
€

Limity platia na ŠAS,
SVaLZ a Hospic
Dôvera ZP

12/2018
1.-2.2018
3.-11.2018
12/2018
UNION ZP

1.-4.2018
5.-11.2018
12/2018

SVaLZ+ODCH
SVaLZ+ODCH
SVaLZ+ODCH+JZS
SVaLZ+ODCH+JZS
SVaLZ+ODCH+JZS
SVaLZ+ODCH+JZS

1 500,00 € hospic
2 200,00 € hospic
3 200,00 € hospic
13 773,00 €
13 905,00 €
16 600,00 €
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