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sPRÁvA NEZÁvIsLÉHo ĺuuÍToRA
Vedeniu neziskovej organizácie Národný endokrinologický a diabetologický ústav

Spľáva z auditu účtovnej závieľky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Národný endokrinologiclcý a diabetologický ústav
(.,Spoločnost"'), ktorá obsahuje súvahu k 3 l . decembru 2Ol9, výkaz ziskov a stnĺt za rok končiaci sa k uvedenému
dárumu' a poanámky, ktoré obsahujú súhrn výmamných účtovných zĺĺsad a účtovných metód'

Poĺtľa nóšho nóaoru, priložend účtovnó zdvierka poskytuje pravdiý a verný obraz Jinančnej siÍuticie
Spoločnosti k 3l. decembru 2019 a ýsleĺIku jej hospodórenia za rok končiaci sa k uvedenému ďdtumu podľa
zókona č. 13I/2002 z z. o účtovnÍctve v znení neskorších predpisot, (ďatej ten .úkon o účtovníctve,,).

ZáHadpreniuor
Audit sme vykonali podl'a medzinĺírodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA).
Naša zodpovednost' podl'a ýchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audĺtora za audit účtovnej
závierky. od Spoločnosti sme nezávislĺ pďľa ustanovenĺ zákona č. 423l2}l5 o štatutárnom audite a o zmene a
doplnenĺ zákona č. 43l/2002 Z. z. o účtovníctve v mení neskorších predpisov (d'alej len ,,ákon o štatutárnom
audite") ýkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu auditora' relevantných pre náŠ audit účtovnej ávierky
a splnili sme aj osĺatné poŽiadavky ýchto ustanoveni býkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, Že audĺtorské dôkazy'
ktoré sme ziskali, poskyrujú dostatočný a vhodný zĺĺ'klad pre náš názor.

Zodpovednosť štafutárneho oreánu za účtovnú ávierku
Štatutámy oľgán je zodpovedný za zostavenie tejio účtovnej závierky podl'a zĺikona o účtovnĺctve a za tie interné
kontroly' ktore povaŽuje za potrebné na zostavenie účtovnej závieľky, ktorá neobsahuje významne nespnĺvnosti,
či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovanĺ účtovĺlej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretľŽite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností ýkajúcich sa neprefiitého pokračovania
v činnosti, akje to potrebné' a za pouŽitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtowrĺctve, ibaŽe
by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než
tak uľobiť'

Zodpovednosť audĺtora za audit účtovnei ávierkv
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nespľávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydat'spnĺvu audĺtora' vrátane názoru. Primeľané uistenie
je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, Že audit vykonaný podl'a medzinárodných audítorských
štandardov vŽdy odhalĺ významné nespľávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môŽu vzniknúť
v dôsledku podvodu alebo chyby a za výmamné sa povaŽujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, Že
jednotlivo alebo v súhme by mohli ovplyvniť ekonomicke rozhodnutia pouŽĺvatel'ov, uskutočnené na základe tejto
účtovnej ávierky.

V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:

a Identilrkujeme a posudzujeme riziká qýmamnej nesprávnosti účtovnej závierky, či uŽ v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorske postupy reagujúce na tieto ľiziká a
získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodne na poskytnutie zĺĺkladu pre náš niĺzor. Riziko
neodhalenia v.ýznamnej nespnívnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby,
pretoŽe podvod môŽe zahrňať tajnú dohodu' falšovanie, úmyselne vynechanie, nepravdivé vyhlĺĺsenie
alebo obídenie intemej kontroly.
oboznamujeme sa s intemými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audĺtorske
posnrpy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných
kontľol Spoločnosti.
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Hodnotĺlne vhodnost'pouŽĺtých účtovných zásad a účtovných nretÓd a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nĺmi súvisiacich informáciĺ, uskutočnené štatutárnym orgánorn.
Robíme záver o tom, či Štatutárny orgán vhodne v účtovníctve pouŽíva predpoklad nepretrŽiteho
pokračovania v činnosti anazáklade získaných audĺtorských dôkazov záver o tonr, či existuje význaľnná
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami. ktore by mohli q7znamne spochybniť schopnosť
SpoloČnosti nepretrŽite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme kzáveru, Že významná neistota existuje,
sme povinnĺ upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke
alebo' ak sú tieto informácie nedostatočne. modifikovať náŠ názor. NaŠe závery vychádzajú
z audítorských dôkazov zĺskaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo
okolnosti však rnôŽu spôsobiť' Že Spoločnosť prestane pokračovat'v nepretrŽitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, Štruktúru a obsah účtovnej ávierky vrátane informáciív nej uvedených'
ako aj to' či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktoý vedie k ich
vernému zobrazeniu.

a

Spľáva k infoľmáciám, ktoré sa uvádzaiú vo výľočnej spľáve

Štatutárny orgánje zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'a poŽiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevďahuje na iné infonnácie vo výročnej správe'

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciarni uvedenými vo
výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky' alebo sa inak zdajú byť významne
nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyŽaduje zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podl'a nášho názoru:

- informácie uvedené vovýročnej správe zostavenej za rok 20t9 sú v súlade s účtovnou závierkou zadaný
rok,

- výročná správa obsahuje inľormácie podl'a ákona o účtovníctve.

Okrem toho' na základe našich poanatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky' sme povĺnní uviesť' či sme zistili výmamné nesprávnosti vo výročnej správe' ktorú sme
obdrŽali pred dátumorn vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali
uviestt.

Bratislava l2. februĺi'ra 2020
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BDR Consult' spol' s r' o.. M.M. HodŽu 3, 974 0l Banská Bystrica'
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PRIHOVOR RIADITEĽA
Nóľodného endokrinologického tistĺtvu n. o.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o' má za sebou d'alší rok úspešného
pôsobenia v sieti zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky, v ktorom oslávil uŽ 60. výročie
od svojho zaloŽenia' Je mi ct'ou, Že sa Vám mÔŽem prihovoriť uŽ po 10 krát z pozície riaditel'a a
zhodnotit', Že najmä vd'aka kaŽdodennému nasadeniu a kolektívnej práci všetkých lekárov,
sestier a aj všetkých ostatných zdravotníckych a nezdravotníckych zamestnancov sa nám darí
udžiavať a zvyšovať úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v historických budovách, ale
v moderných interiéroch. Po ekonomickej stránke stojí Ustav pevne na nohách s kladným
hospodárenÍm za posledných 8 rokov.

Za uplynulých 60 rokov sa na rozvoji Ustavu z riaditel'ského kresla predo mnou podiel'ali
MUDr. Špaňár, CSc., MUDr' Kreze, DrSc., Doc' MUDr. Michálek, CSc. a lng. Kubíniová.Každý
z nich jedinečne prispel k tomu, Že sa z Ústavu stala neodmyslitel'ná sÚčast' slovenského
zdravotného systému v oblasti poskytovania špecializovanej ústavnej a ambulantnej zdravotnej
starostlivosti. Diabetes mellitus predstavuje v celosvetovom meradle závaŽný problém, ktoý
zasahuje do všetkých odborov, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivost' na úrovni primárnej,
sekundárnej alebo terciárnej pacientom s rizikom alebo uŽ s týmto chronickým metabolickým
ochorením. Prudký nárast prípadov diabetu bol zaznamenaný vo všetkých častiach sveta.
odhaduje sa, Že diabetom trpí až 450 miliÓnov l'udía toto ochorenie je zodpovedné za 12 o/o

celosvetových výdavkov na zdravotnú starostlivosť. PovaŽuje sa za najvýznamnejšiu chorobu
látkovej premeny a je aj jednou z najzávaŽnejších chorôb vÔbec svojimi prejavmi a
komplikáciami. Neliečený alebo neriadený diabetes môŽe viesť ku rÔznym
závaŽným komplikáciam ako sÚ sĺepota, amputácia končatín, zlyhanie obličiek, srdcouý infarkt
a mozgová mŕtvica. V roku 2017 si diabetes vyŽiadal aŽ štyri milióny Životov vo svete. Podl'a
odhadov má diabetes aŽ 400{isíc obyvatel'ov Slovenska a ich počet sa kaŽdoročne zvýši o viac
ako 22 000 novo diagnostikovaných prípadov a incidencia diabetes mellitus u detí do 18 rokov
je za posledných 20 rokov vyše štvornásobná.

Mimoriadne ma teší, Že sa nám podarili splniť všetky strategické ciele, ktoré sme si na
rok 2019 predsavzali a naplánovali. V roku 2019 bolo uskutočnených 5 685 ukončených
hospitalizácií, čo predstavuje nárast o 419 oproti predchádzajúcemu roku a bolo uskutočnených
44 470 ambulantných vyšetrení, čo predstavuje nárast o 8% oproti roku 2018 a ako kaŽdý rok
sme sa v prieskumoch spokojnosti zdravotných poisťovní umiestnili na popredných priečkach.

V ekonomickej oblasti sme dosiahli rekordné tžby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť'
oproti roku 2018 sme zaznamenali nárast o skoro 13o/o na 6 882 3O5,- Eur a ceikou; nárast
výnosov o viac ako 9% oproti plánovaným na 7 491 605,- Eur. Aj napriek zvýšeným nákladom
súvisiacimi najmä s pokrytím nákladov na zákonné zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov
ako ajzvýšenia minimálnej mzdy, sme zaznamenali kladný rnýsledok hospodárenia vo r,nýške
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283 113,- Eur, čo predstavuje oproti plánu rozdiel +'l92 580,- Eur. Najmä zdôvodu zuýšeného
počtu hospitalizovaných a ambulantných pacientov narástol priemerný prepočítaný počet
zamestnancov ústavu na 162 oproti 158 v roku 2018 z dôvodu prijatia nových lekárov a sestier.
Aj napriek tomu sa produktivita práce na jedného zamestnanca zvýšila o skoro 9o/o Í|ä 45 865,-
Eur. Priemerná mzda zamestnancov rástla s dôrazom na zvyšovanie platov sestier a lekárov aj

nad rámec zákonom stanovených minimálnych platouých nárokov.

Našim prvoradým ciel'om v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je neustále
skvalitňovanie zdravotníckych sluŽieb, pri čom dbáme nielen na zlepšenie zdravotného stavu a
diagnostiky pacientov, ale aj na ich spokojnost's poskytovanými sluŽbami. V roku 2019 sme
preto v oblasti ĺnvestícii vybavili všetky izby na 3. poschodí budovy diabetologického oddelenia
klimatizáciami, zakúpili nový Bio-thesiometer a EKG prístroj. TaktieŽ boli zakúpené nové
matrace na endokrinologické oddelenie, lavice do čakární a nové počítače a monitory pre

lekárov' Vzhl'adom na dôleŽitosť stravovacieho procesu v liečbe ochorení diabetes mellitus
sme zrekonštruovali priestory stravovacej prevádzky, aj s výmenou všetkých rozvodov vody,
elektriny, kanalizácie a doplnili nové gastrozariadenia. TaktieŽ sme zrekonštruovali vonkajšie
osvetlenie v areáli Ústavu.

Národný ústav sa podiel'al aj na zvyšovaní vzdelanostnej Úrovne lekárov z celého
Slovenska, ktorí sa pripravujú na atestáciu v oblasti endokrinológie a diabetológie. V uplynulom
roku absolvovalo niekol'ko týŽdňovú stáŽ celkom 18 lekárov. Vybraní lekári Národného ústavu
spolupracujú s uýznamnými uýrobcami liekov formou klinických štúdií a rovnako sa podiel'ajú na
vedeckej činnosti v oblasti endokrinológie a diabetológie V koordinácii s Ministerstvom
zdravotníctva SR. Výsledky vedeckých prác publikujú a prezentujú na tuzemských
i zahraničných seminároch a konferenciách.

Tak ako kaŽdoročne, záverom môjho príhovoru d'akujem všetkým lekárom, zdravotným
sestrám, administratívnym pracovníkom, pracovníkom pomocných a obsluŽných prevádzok ako
aj riadiacim pracovnĺkom, ktorĺ Sa v roku 2019 podiel'ali na plnení úloh Národného
endokrinologického a diabetologického ústavu a prispeli tak k šíreniu dobrého mena troch
lôŽkových oddelení, špecializovaných ambulancií, vyšetrovacích zloŽiek a všetkých pomocných
prevádzok nemocničného zariadenia. SÚčasne d'akujem všetkým právnickým a fyzickým
osobám za sponzorské dary a prĺspevky ako idarcom, ktorí za rok 2017 poukázali príspevok
z podielu zaplatenej dane na podporu a zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti nášho ústavu
poskytujúceho verejnoprospešné sluŽby v oblasti zdravotnej starostlivosti' osobitne sa chcem
pod'akovat' Asociácĺi nemocníc Slovenska za náročné jednania so zdravotnými poisťovňami a
hájenie záujmov združených nemocníc a obci Ľubochňa za spoluprácu a pomoc pri

rekonštrukcii stravovacej prevá dzky'
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PROFIL ORGANTZACTE

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n. o' Ľubochňa
nezisková organizácia
034 91 Ľubochňa, Kollárová 28213
Krajský úrad v Žiline, odbor všeobecnej vnútornej správy,
číslo oWS/No-19ĺ2005
1.9.2005

- Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová č' 2,837 52 Bratislava
lČo: ĺ65 565
a

- MUDr. Alena Záhoráková, Jánošíková 802,9o0 42 Dunajská LuŽná

neurčitá
37 983 687
202 205 21 64
nedu@nedu.sk

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n' o. (d'alej len NEDU n. o.) v Ľubochni

predstavuje v sieti slovenských zdravotníckych zariadeni, vysoko špecializovaný odborný ústav

s celoslovenskou pôsobnost'ou zameraný na diagnostiku a liečbu ochorení žliaz s vnútornou

sekréciou - endokrinopatie (choroby štítnej žl'azy, nadobličiek, hypoÍýzy, gonád apod.)

a diabetes mellitus (cukrovky) dospelých pacientov a pacientov detského veku.

V odbore diabetológie sa Ústav zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu diabetes

mellitus a všetkých jeho komplikácií vrátane rizikového poradenstva pre rodičov diabetických

pacientov, problematiky autoimunitného diabetes mellitus a kardiovaskulárnej prevencie.

Diabetologické oddelenie je celoslovenským centrom pre problematiku diabetickej

polyneuropatie a diabetickej nohy ako aj centrom pre liečbu inzulínovou pumpou.

V odbore endokrinolÓgia sa ústav v podstatnej miere zameriava na najčastejšie sa

vyskytujúce ochorenia štítnej Žl'azy (tyreopathie) ako aj na poruchy hypotalamo-hypofýzového

systému, prištĺtnych Žliaz, kôry a drene nadobličiek, poruchy gonád a osteoporÓzu'
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Ustav vykonáva širokú škálu biochemických a hormonálnych analýz, vrátane funkčných

testov, komplementárnych vyšetrení, (napr. sonografie, denzitometrie) a komplex d'alších

špeciálnych vyšetren í.

Činnost'ústavu bolazahájená rozhodnutím povereníka zdravotníctva z 11. septembra 1958

č,' llĺ11-2319611958 s účinnosťou od 1. januára 1959 kedy bol zriadený ,,odborný liečebný Ústav

endokrinologický v Ľubochni"' opatrením mĺnisterky zdravotníctva č. 639/1987-A z 21. apri7a

1987 bol zmenený názov na ,,Endokrinologický ústav". od 1' januára 2002 rozhodnutím ministra

zdravotníctva SR bol zmenený názov na ,,Národný endokrinologický a diabetologický ústav

v Ľubochni".

Podl'a s 5, ods' 2, zákona číslo 1312002 z' z. o podmienkach premeny niektoých

rozpočtouých organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce

všeobecne prospešné sluŽby (transformačný zákon), vydala vláda SR rozhodnutie

o transformácii Štátnej príspevkovej organizácie Národný endokrinologický a diabetologický

Ústav Ľubochňa na neziskovÚ organizáciu svojim Uznesením číslo 490 zo dňa 21. jÚna 2005.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. bol zaloŽený zakladacou listinou

podl'a zákona NR SR č,. 213ĺ1997 z. z' o neziskových organizáciách poskytujúcich vŠeobecne
prospešné sluŽby.

6



@ NEDU n.o. Ľtthochňa Výročnĺi sprĺíva 20I9

aRGÁNY NEzIsKovEJ oRGANIilcIE
orgánmi neziskovej organizácie Národný endokrinologický a diabetologický Ústav n. o' (d'alej

len NEDU n. o.) sú v zmysle $ 18 zákona i,. 213ĺ1997 z. z. o neziskových organizáciách

poskytujúcich všeobecne prospešné sluŽby v znení neskorších predpisov:

. správna rada

. riaditel'

. dozorná rada

Správna rada

Správna rada je najvyšším orgánom Národného endokrinologického a diabetologického

Ústavu n' o.. Na základe platného Štatútu má šesť členov, ktorí rozhodujú najmä o rozpočte

7
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neziskovej organizácĺe, Schval'uje ročnÚ účtovnú závierku a uýročnú spráVu o činnosti

a hospodárení, do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia a rozhoduje o zrušení, zlúčení,

splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, podáva návrhy na zmeny zapisovaných

skutočnosti v registri, volí a odvoláva riaditel'a, volí a odvoláva členov dozornej rady, schval'uje

právne úkony týkajúce sa nehnutel'ného majetku, rozhoduje o zmenách v Štatúte, rozhoduje

o obmedzení práva rĺaditel'a konať V mene neziskovej organizácie.

Vsprávnej rade nedošlo kzmene zarok2019. Správna rada sa vpriebehu roka stretávala

podl'a potreby.

K 31 .12.2018 bola správna rada v zloŽení

predseda správnej rady:

PhDr. JozeÍ Mintál, MBA, MEng

čIenova:

JUDr. lng. Jana Černáková

Mgr. Mário Fraňo

MUDr. Ján Grauzel

lng. lvan Lukáčik, MPH.

Mgr. Rastislav Hanulák

Ri aditeľ _ štatutárny o rg án

Riaditel' je štatutárny orgán, ktoý riadi činnosť Národného endokrinologického

a diabetologického Ústavu n' o. a koná v jej mene v rozsahu jemu udelených právomocí

v štatúte. Je zamestnancom organizácie, menuje a odvoláva ho správna rada.

JUDr. lgor Koval, MPH

8
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PREDMET CINNOSTT

Národný endokrinologický a diabetologický Ústav n. o' zabezpečuje všeobecne prospešné

sluŽby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podl'a $ 2 zákona č,. 21311997 Z. z.

a zakladacej listiny .

Poskytuje

komplexnú ambulantnú a ústavnÚ preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivost'

v endokrinolÓgii a diabetolÓgii pre pacientov detského a dospelého Veku, z celého územia

Slovenskej republiky,

vykonáva konziliárnu činnost' v endokrinológii a diabetológii pre iné zdravotnícke zariadenia

s poradnou a ambulantnou starostlivosťou (odborní lekári, NsP, kliniky FN a špecializované

odborné ústavy),

spolupracuje s vedeckými pracoviskami, s klinikami a inými pracoviskami liečebných

zariadení, ktoré sa zaoberajÚ problematikou endokrinných ochorenía diabetes mellitus,

rieši výskumné projekty v endokrinológii a diabetolÓgii V rámci štátneho, rezortného

a ústavného plánu, uplatňuje uýsledky výskumu v diagnostike a poskytovaní liečebno -
preventívnej starostlivosti,

podiel'a Sa na postgraduálnej výchove a pred atestačnej príprave lekárov a stredných

zd ravotn íckych pracovn íkov zameraných na endokrinolog i u a d iabetológ i u,

9
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PERsoľÁlľn A MzDovÁ PoLlTlKA

Pracovno-právne v4'ahy medzi zamestnávatel'om a zamestnancami upravuje Zákonník

práce zákon č' 311ĺ2001 Z. z' v znení neskorších predpisov' Počet zdravotníckych

zamestnancov sa riadi skutočnou potrebou na základe činnosti ústavu a v súlade s Výnosom

Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-oL z10. septembra 2008 ominimáĺnych

poŽiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých

druhov zdravotníckych zariadení, v znení neskorších dodatkov, v súlade s organizačným

poriadkom a organizačnou štruktúrou. Jedným zo základných predpokladov poskytovania

kvalitnej zdravotnej starostlivosti sú l'udské zdroje. Stav zamestnancov k31.12.2019 Vo

fyzických osobách vykazujeme 172 zamestnancov, v prepočítaných evidenčných počtoch

163,34 zamestnancov a v priemerných prepočítaných počtoch 162,65.

Prehľad staau zamestnancov k 37.72.2019 7) poroT)naní s rokom 2078.

1, Pohvb zamestnancov v roku 2019:

Celkouý stav zamestnancov sa oproti roku 20'18 zvýšil o 3 zamestnancov Bol
zaznamenaný nasledovný pohyb u jednotliuých kategórií:

Lekári - pohyb:

158,39162165158,71163134169172
Zamestnanci
celkom

43,3541 ,2243,3542,084543robotnĺci

23,8225,0723,8024,832727THP
0,800,800,800,8022inÍ zdrav' pracovníci

2,003,002,003,0033Zd rav. aslsŕenŕl+maser

2,532,002,532,002'2Asistent výŽivy

59,6662,3960,0063,006063zdravotné sestry

26,2328,1726,2327,633032lekári

rok 2018rok 2019rok 2018rok 2019rok 2018rok 2019

Kategórie Priemerné prepočítané
počty

Evidenčné počty
prepočítanéFyzické osoby

l1
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SesÍry - pohyb:

THP:

Robotníci:

Výročnĺi sprĺiva 20I9

+ í sesŕra
+4 sestier
- 2sestier

- STHP
+ STHP

- 5 údržba
- 1 upratovačka
+4 (vrátnica, pom. prac. V kuchyni)
+1masér

G raf zn ázorň ujÚci percentu álny podiel zamestnancov podľa odbornosti

Lekári
18%

Zdravotné
sestry
37o/o

Robotnícke
povolania

25o/o

Asistenti
3%

THP
160/o

lní
zdravotnícky
pracovníci

1o/o

Najväčšie percento z celkového počtu zamestnancov tvoria zdravotné sestry, potom nasledujú
robotn ícke povolania, lekári a tech nicko-hospodárski zamestnanci.

t2
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Prehľad dosiahnutého vzdelania zamestnancov k 31.12.2019 z celkového oočtu 172
zamestnanÝch ie nasledovnÝ:

Ž Vysokoškolské vzdelanie ll. stupňa
Ž vysokoškolské vzdelanie l. stupňa
'r yršie odborné vzdelanie
'ž USo s maturitou
>

r základné vzdelanie

Vekové zloženie zamestnancov k 31.12.2019

69 zamestnancov
18 zamestnancov
7 zamestnancov

40 zamestnancov
35 zamestnancov
3 zamestnanci

ž od 20-24 rokov
Ž od 25-29 rokov
. od 33-34 rokov
'r od 35-39 rokov
ž od 40-44 rokov
? od 45-49 rokov
'? od 50-54 rokov'ž od 55-59 rokov
>

3 zamestnanci
17 zamestnancov
12 zamestnancov
28 zamestnancov
23 zamestnancov
20 zamestnancov
22 zamestnancov
24 zamestnancov
23 zamestnancov

13
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vzdelanie
4o/o

Výročnó sprdvct 2019

Graf znázorňujúci prehl'ad vzdelania zamestnancov

Vyššie odborné Uplné stredné
vzdelanie

24%

Vysokoškolské
vzdelanie l.

stupňa
10o/o Stredné odborné

vzdelanie
20%

Základne
vzdelanie

2o/o

Vysokoškolské
vzdelanie ll.

stupňa
40%

frIZDY
1. Mzdové prostriedky sú vyplácané v sÚlade s interným predpisom o odmeňovaní

zamestnancov, ktoý je zapracovaný v kolektĺvnej zmluve, kde sú bliŽšie rozpracované

ustanovenia Zákonníka práce v podmienkach zamestnávatel'a. V roku 2019 boli

vyplatené mzdové prostriedky ( +oov) celkom vo výške 3 861 147,15 €, čo predstavuje

53,56 %o z celkouých nákladov organizácie' osobné náklady (mzdy + odvody)

predstavujú čerpanie vo uýške 71,61 o/o z celkouých nákladov.

2. Čerpanie mzdových prostriedkov k31 .12'2019 bolo oproti plánu na rok 2019 vyššie o

361 547,15 čo je viac o 10,33 o/o.

3. Plánované zvýšenie mzdových prostriedkov bolo prekročené z dÔvodu prijatia norných

zamestnancov a Vyplatenia ročných odmien všetkým zamestnancom za dosiahnutie

dobých hospodárskych výsledkov.

l4



NEDU tt.o. Ľubochňa lJročnĺi sprĺíva 20I9

osoBMÉ ĺvÁxtnov

osobné náklady k 31.12'2019 sÚ vyššie o 661 210,92 € s porovnaním skutočností za rok

2018, čo v percentách predstavuje 14,04 o/o. Zvýšene čerpanie je na mzdách a odvodoch

z dÔvodu zvýšenia počtu zamestnancov a zákonných zvýšení miezd, čo predstavuje zvýšené

čerpanie z osobných nákladov o 14,30 o/o viac V porovnanís rokom 2018.

Tabuľka pre porovnanie osobných nakladov za rok 2019 v porovnanĺ s rokom 2018.

r čerpanie náhrad príjmov pri dočasnej PN je vyššie o 1 147,07 € ako v roku 2018,

r zvýšené náklady na ochranné odevy su z dÔvodu nákupu nového typu ochranných
odevov pre sestry,

, v roku 2019 bolo vyplatené odstupné 3 zamestnancom,

7 zvýšené naklady na poloŽke tvorba sociálneho fondu sa odvíja od mzdových
prostriedkov,

7 príspevok na DDP je na úrovni roku 2018,

r zvýšené osobné náklady - ooN boli na základe prijatia vyššieho počtu brigádnikov -
študentov na práce v areáli Ústavu ( úpravy parkov, výsadba, čistenie chodníkov).

4 623 470,965 284 68í'88osobné náklady spolu

29 575,8533 381,05osobné náklady - ooN
24992,0024 578,0Pľíspevok na DDP

160,71

169

1739,40
3 354 462,80

I 146 767,41

4 501 230,21

0,00

7 335,77

15 765,82

I 478,00

43 093,31

67 672,90

163,34

172

1952,79
3 827 766,10

1 300 615,56

5 í28 38í'66
13 599,32

8 482,84

17 717,32

0,00

3 529,88

50'ĺ86'23
4 825,58

98 341,17

Evidenčný počet prepočítaný
Fyzické osoby
Priemeľná mzda s pohotovosťou

Mzdové náklady
odvody zák. soc. poistenia

Gelková cena práce (mzdy +odvod)

Zákonné soc. dávky
Náhrada pľíjmu pri dočasnej PN
ochranné odevy
odstupné
odchodné
Sociálny fond
Pľíspevok na rekľeácie

Spolu zákonné dávky

SkuÚočnost'rok 2018 v €Skutočnost'rok 2o19v €Celková cena práce (mzdy +odvod)
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ľÍsII0xr
x0sp00/ÍrEtIil tI0lÍ t 0.

x 3Í,12.20Í9

Hospodárenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. (d'alej len

NEDU n.o.") sa odvÚalo od schváleného rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2019 správnou

radou. Rozpočet nákladov na rok 2019 bol schválený vo výške 6 780 506,00 €. Hlavným

zdrojom príjmov na zabezpečenie financovania prevádzky Ústavu boli výnosy: za poskytovanie

zdravotnej starostlivosti formou uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Výnosy za

zdravotné výkony boli vyššie ako plánované uýnosy celkom.

Hospodársky ýsledok

NEDU n' o. hospodársky výsledok na rok 2019 plánoval na základe predpokladaného rozpočtu

výnosov a nákladov odv'ljajúcich sa zo skutočného čerpania v roku 2018 a uzatvorených zmlúv

s poisťovňami vo ýške 90 538,00 €. Hospodársky uýsledok k31.12'2019 vykazujeme vo

výške 283 118,24 €, čo je oproti plánu viac o 192 580,24€ '

vÝNosY
Vo uýnosoch sme zaznamenali pozitívny vývoj z dôvodu vyššieho počtu ukončených

hospitalizácií a zvýšeného počtu ambulantných vyšetrení. Výška dosiahnutých výnosov

k31.12'2019 za zdravotnú starostlivost'bola 6882305,19 €, čím sme zaznamenali nárast

oproti roku 201 8 o 776 623,42 € .

16
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Prehl'ad skutočne dosiahnutých výnosov v členení podl'a zdrojov za
rok 2oí9

39 500,00

4123044,00

520 000,00

1 330 000,00

1 14 000,00

210 000,00

29 000,00

270 000,00

1 800,00

50 000,00

0,00

7 000,00

6 694 344,00

0,00

50,00

0,00

I 000,00

17 000,00

25 000,00

30 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

í25 000'00

0,00

0,00

36 700,00

36 700,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

6 871 044,00

36 829,99

4 270 374,63

524 327,03

1 678 954,00

139 967,68

235 824,51

32 857,34

263 744,47

1786,49

71 610,19

0,00

9 828,00

7 266 104,33

0,37

0,37

0,00

0,00

19 028,66

47 655,15

40 212,00

37138,00

250,00

500,97

1 550,00

16100,00

'162 434,78

10122,00

10122,00

36 647,54

36 647,54

0,00

0,00

400,00

15 896,56

15 896,56

7 491 605,58

Za stravovanie

- za uzavretý chorobopis, VšZP
- výkony za body' VšZP
- za uzavretý chorobopis, Dôvera

- výkony za body, Dôvera

- za uzavretý chorobopis, Union

-výkony za body, Union

AM - zdravotné sluŽby

tžby od samoplatcov

trŽbyza zahračných pac. -ZP
refundácia liekov - ZP

Ref. ŠZM - ZP

TRŽBY z PREDAJA sLUŽlEB
Uroky

Únoxv
Prijaté dary

DARY

Nájomné' ubytovanie

ostatné výnosy od organizácií

Poplatky za nadštandard

Administratívne poplatky od pacientov

ostatné výnosy - No terapia, ln Body

ostatné vtýnosy od súkromníkov

Sanofi - cestovné pac.

lné výnosy - nadšt .sluŽby NET

oSTATNE Wľosv
Ížby z predaja majetku

TRŽBY z PREDAJA MAJETKU

Výnosy z prenájmu majetku

výľosy z PRENÁJMU

Príjmy , príspevky od iných organizácií

PRĺsP.oD lNÝcH oRGANláclĺ
PRĺSPEVoK oD FYz' oSoB
Prĺspevok z podielu zaplatenej 'dane - 20Á

PRíSPEVKY z PoDIELU DANI - 2%

VÝNosY cELKoM

6021 10000000

6023001 01 01 0

6023001 0301 0

60230050'1010

60230050301 0

602302701 01 0

60230270301 0

602400000000

602500000000

602700000000

602910000000

602980000000

602

6441 00000000

6.ĺ4

646'100000000

646

6491 10000000

64941 0000000

649420000000

649421 0000000

649422000000

6494300000000

649800000000

649900000000

649

651 1 00000000

651

658'100000000

658

6621

662

663

66s'100000000

665

6

Plán
pre rok 2019

Skutočnost'
k31.12.2019

Názov riadkuUčet

17
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Plánované vynosy na rok 2019 boli k 31 ' 1 2'2019 prekročené 620 561 ,58 €.

V porovnaní s rokom 2018 boli uýnosy vyššie o 813 211,53 €.

Komentár k qýnosom

602 _ tÉby z predaja sluŽieb, k 31 .1 2.2019 bolo plnenie vo výške 7 266 104,33 €, čo

je oproti plánu vĺac o 571760,33 €, vporovnanĺ s rokom 2018 viac 784157,23 €.

Vyššie plnenie je hlavne za zdravotné výkony, čo bolo z dôvodu vyššieho počtu

ukončených hospitalizácii, o 419 viac ako v roku 2018'

649 - ostatné výnosy, vykazujeme vyššie plnenie oproti plánu o 37 434,78 €. Skutočné

plnenie k31'12.2019 je vyššie o 27 849,94 € ako plnenie v roku 2018.

663 - príspevky od fyzických osôb, v roku 2019 boli vo výške 400,- €

665 - príspevky z podielu 20Ä daní - plnenie oproti plánu bolo vyššie o 896,56 €

a oproti skutočnosti roku 2018 niŽšie o3835,85 €. Príspevok zpodielu 2o/o daníbol
pouŽitý na nákup lĺekov pre lôŽkouých pacientov.

Percentuálne plnenie výnosov za zdravotné výkony podľa poistbvnÍ:

v roku 2019 v roku 2018

'r VšZP a.s.

r Dôvera ZP a.s'

7 Union ZP a.s.

69,67

26,43

3,90

72,96

22,91

4,13

53,18 %

31,15 0/o

11,67 0/o

4,OO o/o

Percentuálny podieljednotlivých oddelení s ambulanciami na výnosoch za zdravotne výkony

ž diabetologické oddelenie

r endokrinologické oddelenie

7 pediatrická endokrinologia

/ rádiológia

18
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Prehľad výnosov za zdravotné výkony po poisťovniach za rok 2019 V porovnaní s rokom 2018.

V prehl'ade porovnávame skutočne uýnosy za zdravotné uýkony podl'a jednotlivých poist'ovní za

rok 2019 v porovnaní s rokom 2018 bez uýnosov za samoplatcov, zahraničných pacientov

a osobitné poplatky 1za Šzľrĺ;.ľžby z predaja sluŽieb od poisťovníza rok 2019 sú vyššie o

776 623,42 ako v roku 2018. Výšku za samoplatcov, zahraničných pacientov a osobitných

poplatkov vykazujeme za rok 2019 vo ýške 83 224,68 €, čo je viac o 11 237,42 € ako v roku

2018.

Prehľad výnosov od zdravotných poisťovni za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018

4 454984,73
1 398 551,73
252145.31

4794701,66
1 818 921,68
268 681.85

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a .s.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná ooisťovňa. a.s.

7ô 536,g252 145,31

22'r 998,2i 30147,08

268 681,85

235 824.51 32 857,34
Union zdravotná poisťovňa, a.s

42o 3ô9,95I 398 551,73

1 281 1'12,00 1-17 439,73

I 818 921,68

1 678 954.00 139 967.68
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

339 7rô,934 454 9U,73
3 939 7il.08 515 244.65

4 794 701,66

4 270 374.63 524 327.03

Všeobecná zd ravotn á po isťov ň a,
a.s.
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Graficke zobrazenie podielu ĺlýnosoĺl od poisťoĺlní zn rok 2019

Všeobecná
zdravotná

poisťovňa,a.s DÔvera
zdravotná

poisťovňa, a.s
230/,

73%

Union
zdravotná

poisťovňa, a.s.
4o/o

Z vyššie uvedenej tabul'ky predkladáme percentuálny nárast uýnosov za jednotlivé poist'ovne

V porovnaní s rokom 2018:

o 7,63 o/o

o 30,06 %

o 6,56 %

'l. Porovnanie výnosov zauzatvorených lôŽkových pacientov s rokom 2018.

. VšZP a. s'

. Dôvera ZP a.s.

. Union ZP a. s.

. VšZP, a.s'

. DÔvera ZP, a.s

. Union ZP, a.s.

vyšŠie o 330 634,55 €
vyššle o 397 842,00 €

vyššie o 13 826,28 €

- vyššie o 9 082,38, €

- vyššie o 22 527,95 €
_ vyššie o 2710,26 €

2. Porovnanie výnosov za ambulantné uýkony a SVALZ s rokom 2018

20



@ NEDI] lt.o. Ľttbochňa

Prehl'ad čerpania nákladov k 31.12.2019

Výročnĺí sprĺiva 20l9

29 000,00

0,00

19 000,00

3 000,00

0,00

4 530,00

25 000,00

51 8200000000
51 821 0000000

51 831 0000000

5'ĺ8320000000
51 8400000000
51 8s00000000
51 861 0000000

Leasing, nájomné

Nájomné softvér

Pranie pre pacientov

Pranie pre zamestnancov
Prieskumné a projektové práce

Výkony výpočtovej techniky
Telefóny

30 147,02

672,00

18 919,13

4 347,71

12 276,00

4 334,64

24174,81

6 000,006 000,00NÁKLADY NA REPREZENTÁcIU5í3
6 000,006 000,00Reprezentačné51 31 00000000

28 000.0028155.11cEsToVNÉ512

2 800,00

25 200,00

2955,11

25 200,00

Cestovné _ ostat.

Cestovné SaDR
51 21 20000000
51 2í 30000000

324 000.00327 951,67oPRAVY A UDRŽtAvANtE511

15 000,00

9 000,00

300 000,00

I022,19
5 277,18

314 652,30

UdrŽba vozového parku

Údrzba zdravotn ĺckej techniky
ostatná údrŽba a opravy

s1 1 200000000
51 1 300000000
s1 1900000000

315 890,00287175.49SPOTREBA ENERGII502

74 890,00

24 000,00

217 000,00

74 897,41

18 333,03

193 94s.05

Elektrická energia

Voda
Dodávka tepla a teplei vodv

5021 00000000
502200000000
502500000000

563 520.00571738,84SPOTREBA MATERIALU501

19 000,00

250,00

180 000,00

0,00

50 000,00

129 600,00

31 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

12 000,00

70,00

3s 000,00

2 600,00

80 000,00

4 000,00

15 552,40

190,08

172 276,45

328,04

51 980,77

142 111,59

29 506,92

108,08

1,96

21 748,74

17,51

13 009,72

94,24

42812,92
4 758,40

75 400,61

1 840,41

Pohonné hmoty - B

oleje a mazadlá

Lieky

Krv a krvné výrobky

Šznĺ
Potraviny pre pacientov

Potraviny pre zamestnancov

CR
Manko potravín

Čistiaci materiál

lný všeobecný materiál

Kancelársky materiál

Laboratórne sklo
Materiál údrŽbársky

Bielizeň pacientska

Drobný hmotný majetok

Knihy' hračky, časopisy

50í 21 0000000

501 230000000

501 31 0000000

501 400000000

501 580000000

50í 61 0000000
501 620000000

501 630000000

501 640000000

5017 1 1 000000

501712000000
501 720000000
50í 730000000
501 81 0000000
501 91 1 000000
501 920000000
501 940000000

PlánRočný obratNázov riadkuOznačenie
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@
51 8620000000

51 8800000000

51 8900000000

51 8920000000

^ĺEDLr 
n.o. Ľttbĺlchňu

PoŠtovné

Cestovné pacientov - klin'š

ostatné sluŽby

Vzdelávanie

23 012,43

925,00

244 954,52

14 859,08

ĺ'ý roč nĺi sprĺiĺ,u 20 l 9

20 000,00

0,00

220 000,00

4 000 00

6 780 506,007 208 487,34NAKLADY SPOLU5

7 000,009 059'ĺ2DANE591

7 000,009 059,12Daň z príimu591 1 00000000

0,006 000,00PosKYTNUrÉ pnĺsp. lNÝM Ú.J.562
0,001043,77ZOST.CENA PRED.DNM a DHM552
0,001 043,77Zost.cena pred. DHM - ostat.552200000000

300 900,00278128,49ODPISY55ĺ

120 000,00
'180 900,00

110 244,49

163 644,00

odpisy dlhodobého hmotného maj

Odpisy budov

551 21 0000000
s51 300000000

18 900,0019 660.68osTATNÉ NÁKLADY549

17 000,00

1 900,00

17 782,82

1 877,86

Poistné

ostatné finančné náklady

549200000000

549900000000

500,008 635.33OSTATNE DANE A POPLATKY538

500,00

0,00

463,50

I 171 ,83

Kolky

Poplatky

5381 00000000
538200000000

í 900'001634,72DAŇ z NEHNUTEĽNoSTĺs32
1 900,001 634,72Daň z nehnutel'ností5321 00000000

209 í00'0098 341.í7zÁroľĺľĺÉ soclÁL. NÁKLADY527

25 000,00

25 000,00

0,00

35 000,00

42 000,00

51 600,00

7 000,00

35 000,00

38 500,00

24 578,00

24 578,00
'13 599,32

3 529,88

0,00

50 186,23

8 482,84

17 717,32

4 825,58

Ostat.soc.poist. - DDP
osTATNÉ soctÁLNE PolsTENlE
Zákonné soc' dávky - str.

Odchodne
odstupné
Prídel do SF
NP -náhrada

ochranné odevy prac. pomÔcky

PrÍspevok na rekreácie

5251 00000000

525

5271 00000000

52721 0000000

527220000000

527300000000
527400000000
527500000000
527600000000

1 195 666,001 300 615.56ZAKONNE SOC. POISTENIE524

365 000,00

830 666,00

373 322,05

927 293,51

Odvod doZP
Odvod do SP

5241 0000

524200000000

3 499 600,003 86',| 147,',15MzDoVÉ NÁKLADY521

3 459 600,00

40 000,00

3 827 766,10

33 381,05

Mzdový fond

ooN
521 1 0000000

521 20000000

324 s30,00378 622,24sLUŽBY518
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Rozbor k nákladom

Čerpanie nákladov k 31 .12.2019 vykazujeme Vo výške 7 2o8 487,34 €, čo je oproti plánu viac

o 427 981 ,34 €' Pri porovnaní s rokom 2018 je to viac o 828 542,94 c.

Spotreba materiálu : - skutočné čerpanie spotrebného materiálu k 31.12'2019 bolo oproti

plánu vyššie o 8 218,84 €' Čerpanie materiálu oproti schválenému plánu zaznamenáVame na

vybraných poloŽkách:

'/ na poloŽke lieky bolo čerpanie liekov na Úrovni roku 2018

r vyššie čerpanie zaznamenáVame u potravín pre pacĺentov o 12 511,59 € ako plán,

zdôvodu vyššieho počtu ošetrovacích dní, ktoré boli vyššie oprotĺ roku 2018 o 1 765.

Priemerný náklad na potraviny za ošetrovací deň vykazujeme v roku 2019 -

3,56 €/ošetrovacídeň.

r niŽšie čerpanie potravín zamestnancov bolo o 't 493,08 € oproti plánu

7 čerpanie na poloŽke drobný hmotný majetok bolo vo výške 75 400,61 €, čo bolo menej

o 4 599,39 € ako plán. V priebehu roka bolo doplnené vybavenie v ambulanciách, nakÚp

počĺtačov, nákup kuchynského zarĺadenia a vybavenia izieb pre pacientov'

Spotreba energiĺ- čerpanie energiíbolo oprotĺ plánu na rok 2019 niŽšie

o28714,51 € nasledovne :

ž dodávka tepla a teplejvody náklady boli nižšie oproti plánu o 23 054,95 €,

'r spotreba elektrickej energie bola na urovní plánu na rok 2019,

r spotreba vody bola nižšia oproti plánu o 5 666,97 €.

V prehľade tabuliek uvádzame spotrebu eI. energie v kWh, ktorá bola pri porovnanĺ

srokom 2018 vyššia, cena za KWh bola vroku 2019 dohodnutá nižšia, takže náklady

na el. energiu boli na úrovni roku 2018'
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Prehľad spotreby el' energie v kWh V porovnanĺ s predchádzajÚcimi rokmi'

Náklady na spotrebu vody v m3 uvádzame V nasledovnej tabul'ke:

Výročnĺí sprĺívn 20I9

rok 20í9
9 204 m3

rok 2015
7 965 m3

rok 20í6
B 928 m3

rok2017
11 842m3

rok 2018
9 465 m3

ÚdrŽba aopravy -čerpanie bolo prekročené oproti plánu o3951,67 € a Vporovnanĺ srokom

2018 bolo čerpanie vyššie o62430,04 €. okrem beŽných opráv na základe zmlúv ako,

renovácie tonerov, servisy viýt'ahov, revízie EPS, prehliadky tlakoých nádob, servis TÚ ,

drobných opráv prístrojov a zariadení boli vykonané tieto opravy :

7 rekonštrukcia priestorov stravovacej prevádzky,

7 výmena elektrických prívodov a rozvádzačov,
'r oprava priestorov ambulancie (uýmena obkladov, podlahy a ...)

Služby - celkové čerpanie na sluŽby bolo vo výške 378 622,24 € , čo bolo viac

o 54 092,24 € ako plán. Zuýšenie evidujeme na poloŽkách:

/ prieskumné a projektové práce

Ž poštovné (zvýšenie cien poštovného)

F vzdelávanie zamestnancov ( lekárov a sestier)

>

Mzdové náklady - mzdové náklady boli prekročené oproti plánu o 361 547,15 € a to:

>
-ŕ 

zvýšenie stavu o 3 sestry sestier

r 1 THP pracovník na detské oddelenie,

376 970

I 631

386 601

354 358

13 041

367 399

361 654

14 607

376 261

363 009

15 045

378 054

362304
15 657

377 961

spotreba el. energie NN v kWh

spotreba celkom v kWh

spotreba el. energie VN v kWh

rok 2019rok 2018rok 2015 rok 2016 rok 2017Názov
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@ NEDU n.o. Ľubochňa Výročnd spľdva 2019

/ Vyplatenie 13. platu a odmeny za dobré hospodárske ýsledky v celkovej sume

317 411,17 €
'/ z dôvodu zákonného narĺýšenia miezd ( minimálnej mzdy podl'a ZP a zýšenie miezd

zdravotníckych pracovníkov podl'a Zákona 57812004Z' z).

Zákonné sociálne poistenie - náklady na zákonné poistenie sú odvodené od čerpania

mzdových prostried kov.

Zákonné sociálne nákIady - čerpanie oproti plánu boli niŽšie o 1 10 758,83 € z uvedených

dÔvodov:

odpisy - čerpanie odpisov bolo niŽšie ako plán o 22771,5't €.

Graf znázorňujúci čerpanie vybraných nákladov v porovnaní s predchádzajúcim rokom

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000
r Náklady 201B

l Náklady 20191 000 000

0

..""ff *ď
.ýď€-

.o9
-."

-t
ď
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Graf wiadruiúci percentuálnv podiel čeroania naiväčších poloŽiek z celkouých nákladov

za rok2019:

MZDOVE
PROSTRIEDKY;

53,56% ZAKONNE
POISTENIE;

18,04%

SPOTREBA
MATERIALU;

7,930/o

ODPISY;
3,86%

OPRAVY A
UDRŽBY;

4,550/o

REBA
ENERGlĺ;

3,98%

53,56 %

18,04 0/o

7 ,93 0/o

5,25 0/o

4,55 0k

3,gg o/o

3,86 %

sLUŽBY;
4,81%o

Finančná anal:ýza k 31.12.2019:

7.Nákladová náročnost' tržieb =nákladylvýnosy =Q,9622g'
(udáva koľko nákladov bolo potrebné vynaložiť na 1 EUR trŽieb)

2.Produktivíta práce =výnosylpočet pracovnÍkov = 45 8ô5,10 €/ 1 prac.
(hodnota výnosov, ktorÚ vyprodukuje v priemere každý pracovník)

3.Rentabilita tržieb : výsledok hospodáreniďtržby = 0,03779
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PREHĽAD o PEŇnŽľÝcľl ToKoGH

1502812,15Porovnanie KSXX109

1297 125,14

-764128,81
-50 482,67

PENMNÝ ToK Zo Ál<ĺ' PoDNlK. Člruľosrl
PENMNÝ ToKz lNVEsT. ČlľNosrl
PENMNÝ ToKz FlNANcNÝcH ČlNNosTl

t.

il.

lil

103
104
105

-50 482,67

67-50

ZMENA STAVU UVERoV A VŕPoMocl
ostatné dlhodobe

D.2.

D.2.9

90

99

-486 000,32
1043,77

127 205,60

92324,OO

4 243,17

-710 816,96
-2781

ZMENA STAVU DLHODOBEHO MAJETKU
Pozemky
Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí
ostatný dlhodobý hmotný majetok

obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

investičného

8.1.

B.1.8.

B.1.9.

B.1.í0'
B'1.í 3.

8.1.14.
o

50
58
59
60

63
64
74

2831',18,24

278128,49
763 351,41

-4 033,46
-4 033,46

592 997,39

592 981,65

15,74

174 387,48
'19 958,05
72520,79
57 622,56

28 950,08
18 5í 5,37

-23179,37
-420,OO

-420,0O

-27 053,00
00-27

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie
odpisy investičného majetku

Zmena stavu pracovného kapitálu

ZMENA STAVU ZASOB
Materiál

ZMENA STAVU POHLADAVOK
Pohl'adávky z obchodného styku (krátk.)

lné pohľadávky (krátk.)

ZMENA STAVU ZAVPAXOV
Krátkodobé rezervy

Záväzky z obchodného styku

Záv äzky voči zam estnancom
Záv äzky zo sociál ne ho zabezpeČen ia

Daňové záväzky a dotácie
lné záväzky

Česove RoZLíŠENIE NAKLADoV A PRíJMoV
Náklady budúcich období
ČnsovÉ RozLíŠENlE \.ŕDAVKoV A \.ŕNosov

budúcich období

HV

o
A.

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.7.

4.2.14

4.3.
4.3.2.

4.3.3.
4.3.6.

4.3.7.
4.3.8.

4.3.12
4.4.
4.4.1.

4.5.
4.5.2.

1

2

3

4

5

11

18

25

28

30

31

34

35
36
40
43
44
46
48
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@ NEDLĺ n.o. Ľubochtia ĺjročnĺi sprivn 20I9

STAV MAJETKu A zÁvAzKov K 3í .12.2019

V uvedenej tabul'ke porovnáVame stav majetku azáväzkov k 31.12.2019 V porovnaní s rokom

201 8.

V roku 2019 boli uskutočnené rekonštrukčné a stavebné práce, zakúpené stroje a zariadenia

v celkovej sume 768 284,17 €

Rekonštrukčné a stavebné práce

'r Stavebné práce

- re ko n štru kc i a p r i e sto rov str av ov ac ej p rev ad z ky,

- novostavba prevádzkového pavilÓnu diabetologického oddelenia

- výmena a oprava vonkajšieho osvetlenia v areáli Ústavu

- projekty, štÚdie

- oprava rampy privstupe do areálu

5 583 200596í 27ívLAsTNÉ A cUDzlE zDRoJE sPoLU20.
60 27133 219Čnsove RoZLĺŠENlE79

00Bankový úver
103 10154 842Dlhodobe záväzky77
443 869594 173Krátkodobé závázkv76
73 40193 359Rezervv15
620 371742 374CUDZIE ZDROJE SPOLU14
298 450283 121Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie13

Nevysporiadany výsledok hospodárenia min. rokov12
4 604 1084 902 556lmanie a peňaŽné fondy"17

4 902 5585 185 678VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU10.

5 583 2005 3ĺ9 535MAJETOK SPOLU9.
5 5395 959Časové rozlíšenie8.

1 020 2981 502 812Finančné účty7
1 082740487 843Krátkodobé pohl'adávky6.

24 77228 805Zásoby).
2 127 8102 019 460oBEŽNÝ MAJEToK sPoLU4.

3 449 8513 935 852DlhodobÝ hmotný maietokJ.

Dlhodobý nehmotný maietok2.

3 449 8513 935 852NEoBEŽNÝ MAJEToK sPoLU1

Por

čĺslo

Rok 20í8Rok 20í9
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@ NEDU lt.o. Ľttbochňa Výročnĺi sprdva 20l9

)- Stroje a zariadenia

- Bio tensiometer

- EKG

- klĺmatizácie na 3' poschodí diabetologického oddelenia

Stav a pohyb krátkodobých a dlhodobých záväzkov

K31.12.2019 vykazujeme krátkodobé záväzky vo uýške 594 173,40 €, čo je oproti roku 2018

viac o 150 303,93 €. Uvedené krátkodobe záväzky sÚ do lehoty splatnosti'

okrem toho evidujeme k 31.12'2019 dlhodobe záväzky:

1 splatku za kÚpu 2 sonografov (splátkový kalendár)

Stav a pohyb pohl'adávok

649 0í4'837 818 294,957920339,U546 970,34Záväzkv spolu
54 841.4398 445.6750 í86.23103100.87Dlhodobé záväzkv spolu

50 482,6650 482.67100 965,33ostatné dlhodobé záväzkv
0000Záväzkv z náimu

4 358,7747 963,0050186,232135.54Záväzkv zo SF

594 í73'407 719849,287 870153,21/ĺ43 869'47Krátkodobé záv äzkv spol u

438,1375 449.2250 046,6225 840,73ostatné závázkv
273 846.422 752 961,272 810 583,83216 223.86Záv äzkv voči zam estnancom

63 608,32580 360,18596 973,2846995,22Daňové záväzkv B41 +342)
166 728,531797 252,211 826 202.29137 778.45Zúčtovanie so sociálnou a ZP
89 552.002 513 826.402 586 347.1917 031.21Dodávatelia

Stav k 31.12.2019ÚuvtlĺvPrírastkvStav k 1.1.2019

487 842.95I 166 842.507 571 945,991 082 739.46Pohľadávkv celkom

31533,43579 094,98578193,0432435,37ostatné pohľadávky
22863,94297 625,66272882,9347 606,67Union ZP, a.s.

118 485,86t 988729,541 836 533,35270 682,05Dôveľa ZP, a.s'

314959,725301.392,324884336,677320t5,37Všeobecná ZP, a's

Stav k 31.'12.2019UbvtkvPrírastkvStav k 't.1.2019
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K 31 .1 2.2019 vykazujeme pohl'adávky celkom vo výške 487 842,95 €, čo je menej ako v roku

2018 o 594 896,51 €, prevaŽnú časť tvoria pohl'adávky za zdravotné výkony.

Percentuálny podiel pohl'adávok z celkovej uýšky:

o VšZP, a. s. 67,610/o

o Dôvera ZP, a.s. 24,99o/o

o Union ZP, a.s. 4,40o/o

o ostatné pohl'adávky 3,00%

DRUH A ROZSAH POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ

STAROSTLIVOSTI
Hlavnou činnost'ou organizácie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe

vydaného Rozhodnutia MZ SR (rozhodnutie číslo 2748412006- oP zo dňa 29'11.2006).

Uvedené rozhodnutie bolo doplnené rozhodnutím zo dňa 3.7'2007 číslo 18822-2l2o07-oP

a doplnené Rozhodnutĺm č. s08207-oP-2012 zo dňn 22.10'2012' Rozhodnutím MZ SR číslo
5106-oP-2016 zo dňa 20'12'2016 došlo k zrušeniu niektoých špecializovaných ambulancií

a prideleniu identifikátorov odbornosti.

1. zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti
. špecíalizovanánemocnica

v odboroch:
. endokrinológia,
. diabetológia,
o pediatrická endokrinológia.

2. zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti
. ambulancie

v odboroch:
. endokrinolÓgia,
o diabetológia,
o pediatrická endokrinológia a diabetológia,
o vnútorné lekárstvo,
o pofuChy látkovej premeny aýživy,
. kardiológia,
. chirurgia.
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3. zarÍadenia spoĺočných vyšetrovacÍch a liečebných zložiek

v odboroch:
. rádiológia,
. funkčná diagnostika,
. kardiológia.

PosKYTovANlE zDRAvoTNEJ sTARosTLlvosT! - LoŽKovÁ čnsŤ
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v NEDU n' o. na oddeleniach :

. endokrinologĺckéoddelenie

. diabetologickéoddelenie

. pediatrická endokrinológia a diabetológia

EN D o I(R I No L o G t c r(É c EN TR U M

V endokrinologickom centre bolo v priebehu roku 2019 odliečených 2 063

hospitalizovaných pacientov s endokrinopathiami , čo je viac o 1 18 pacientov ako v roku 2018 a

zrealizovaných 34 566 ambulantných vyšetrení v rámci ktoých lekári zhodnotili viac neŽ 4 993

denzitometrických vyšetrenĺ a 19 452 sonografických vyšetrení za celý ústav.

Lekári endokrinologického centra sa aktívne podleľajú na postgraduálnom vzdelávaní
lekárov, budúcich endokrinolÓgov. Títo v rámci predatestačných stáŽí absolvujÚ na našom

oddelenĺ trojtýŽdňový resp. trojmesačný pobyt, počas ktorého sa od našich lekárov oboznámia

s prácou na lôŽkovom oddelení, absolvujú rnýučbu sonografie krku a hodnotenie denzitometrie.

Na stáŽi sa zúčastnilo 11 lekárov.

Tím lekárov endokrinologickeho centra sa aktívne podieľa aj na vedecko-rnýskumnom

procese. Aktívne sa zúčastňujú odborných seminárov a konferencií nielen v rámci Slovenska,

ale aj v zahraničí. KaŽdoročne odznejú viaceré prednášky z nášho pracoviska na Česko-
slovenských endokrinologických dňoch (Košice), Česko-slovenskom kongrese osteológov

1Žilina), na Endokrinologickom edukačnom fóre (Vyhne) a d'alšĺch akciách organizovaných

Slovenskou a Českou lekárskou spoločnost'ou. TaktieŽ je kaŽdoročná aktívna účasť formou

posterouých prezentáciína Európskom endokrinologickom kongrese (EcE Mníchov- Nemecko),

Europskom a zároveň svetovom osteologickom kongrese (ESCEo Malaga, Španielsko), ako aj
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iných medzinárodných sympozií (napr. Medzinárodné osteologické sympózium loF - Ľvov,

Jerevan).

V endokrinologickom centre je k dispozícii 45 lôŽok, priemerná doba hospitalĺzovaného

pacienta je 4,59 dňa. Vroku 2019 pracovalo vendokrinologickom centre celkom vo fyz'

osobách 1't lekárov. Z uvedeného počtu pracuje v špecializovaných endokrinologických a

interných ambulanciách v prepočítanom evidenčnom počte 7,173 lekárov a na lôŽkovom

oddelení v prepočítanom počte na Úväzky 3,70.

Na endokrinologickom lÔŽkovom oddelení pracuje 16 sestier, z toho 1 vedúca sestra, 2

vrchné sestry,2 dokumentačné sestry a 1 sestra vprijímacej kancelárii, 10 sestier pracuje prĺ

lôŽku pacienta.

DIA B EToLoG I cr(É aENTR.IM

V odbore diabetológia sa Ústav zameriava na komplexnÚ diagnostiku a liečbu diabetes

mellitus a všetkých jeho komplikácií vrátane rizikového poradenstva pre diabetických rodičov,

problematiky autoimunitného diabetes mellitus a kardiovaskulárnej prevencie' Dĺabetologické

oddelenie je celoslovenským centrom pre problematiku diabetickej polyneuropatie a diabetickej

nohy ako aj centrom pre liečbu inzulínovou pumpou.

Vdiabetologickom centre pracovalo k 31.12.2019 celkom 11 lekárov' Všpecializovanej

diabetologickej ambulancii pracovalo v prepočítanom evidenčnom počte 2,30 lekára' Na

diabetologickom oddelení pracuje celkom 29 sestier, z toho 1 námestníčka pre ošetrovatel'stvo,

1 vedÚca sestra, 4 vrchné sestry, 2 sestry dia noha,1 edukačná sestra v jednozmennej

prevádzke, 20 sestier pri lôŽku pacienta.

V roku 2019 bolo hospitalizovaných 2 863 pacientov, čo je viac o 218 pacientov ako v roku

2018. Priemerná doba hospitalizácie pacienta na dĺabetologickom oddelení bola vroku 2019

9,21 dňa'

Lekári diabetologického oddelenia sa aktívne podiel'ajú na postgraduálnom vzdelávaní

lekárov, budÚcich diabetológov. Na diabetologickom oddelenĺ absolvovalo stáŽ 7 lekárov

v rámci špecializačnej prípravy v odbore diabetológia.

Kolektív lekárov diabetologického centra sa aktívne podiel'a na vedecko-uýskumnej činnosti.

Aktívne sa zúčastňujÚ odborných seminárov a konferenciĺ v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.
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DETaKÉ aDDELENIE

Detské endokrinologické a diabetologické centrum sa nachádza V samostatnej budove

NEDU n. o'. Toto národné centrum sústred'uje ambulantnú i hospitalizačnú starostlivost' o deti

s endokrinopatiami a diabetes mellitus. U hospitalizovaných pacientov viac ako polovicu

pacientov tvoria pacienti s DM. Vtomto centre bola vroku 1986 začatá prvá intenzifikovaná

inzulínová liečba u detía v roku 1998 začatá prvá liečba inzulínovou pumpou na Slovensku.

okrem inovatívnych diagnostických a liečebných metod je známe aj dlhoročnými

skúsenosťami s edukáciou detí s DM a ich rodičov. Ďalšími odbormi, na ktoré sa toto centrum

zameriava sú: tyreolÓgia - hlavne diferenciálna diagnostika moŽných malignít štítnej žl'azy,

poruchy rastu - centrum funguje ako jedno z centier pre liečbu rastouým hormÓnom, poruchy

sexuálnej diferenciácie a choroby nadobličiek - centrum bolo koordinátorom pilotnej štúdie

o incidencii kongenitálnej adrenálnej hyperplázie na Slovensku. Bohatá je najmä jeho

ambulantná konziIiárna činnosť.
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K 31J2'2019 pracovali vdetskom centre 5lekári. Ambulantná činnost'vroku 2018 bola

vykonávaná na 1,00 prepočĺtané pracovné miesto z celkového počtu lekárov.

Na detskom oddelení pracuje 1 vedúca sestra, 1 ambulantná sestra, 1 sestra v jedno-

zmennej prevádzke a 9 sestier pri lôŽku pacienta.

V roku 2019 bolo hospitalizovaných 756 detí, čo je viac o 80 detí ako v roku 2018.

Priemerná ošetrovacia doba v roku 2018 je 5,31 dňa. K 31 '12'2019 bolo vyšetrených

ambulantne 5 109 deti, čo je o 208 viac ako v roku 2018 .
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P re h ľad vy b ra ných u kazov ate ľov p o je d n otl ivých odd e l e n i a ch

Prehľad uzatvorených pacientov lôŽkových oddelenĺ V porovnaní s rokom 2018.

V roku 2019 bolo hospitalizovaných 5 685 pacientov, čo je viac o 419 ako v roku 2018, z toho

o 121 pacientov

o 218 pacientov

o 80 pacientov

PosKWovANlE AMBULANTNEJ zDRAvoTNEJ sTARosĹ lvosTl

V ambulantnej časti endokrinologického centra sú riešené mnohé endokrinopatie najmä však

ochorenia štítnej Žl'azy' K dispozíciije 7 endokrinologických ambulancií a 4 ambulancie interné

s endokrinologickým zameraním' Výhodou ambulantného vyšetrenia je ýchlost' a odbornost'.

V priebehu jedného dopoludnia je zrealizované komplexné vyšetrenie viaceých endokrinných

ochorení. V ten istý deň má pacient nielen anamnesticke afyzikálne vyšetrenie, ale aj rnýsledky

39 870

5 685

7,01

3 914

691

5,66

4 013

728

5,31

24 575

2 620

9,38

26 377

2 894

9,21

I 616

1 955

4,92

I 480

2 063

4,59

ošetrovacie dni

počet hosp. pacientov

priememá hosp. doba

ľok 20í9rok 2018rok 20í9rok 20ĺ8rok 20í9rok 2018rok 2019

ĺ00'00568s676756264528ô3í9452066Celkom

5,2129650581141419597Union ZP, a.s

26,21í/ĺ90201276575683452531DÔvera ZP, a's'

68,5838994254221 9562039't438 1398VšZP, a.s.

v roku 2019rok 20ĺ9rok
2018rok 2019rok 2018rok 2019rok 20í8rok 2019
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laboratórnych parametrov, sonografiu krku, prípadne i denzitometrické vyšetrenie. Diagnóza je

kompletná hned'a v ten istý deň moŽno určiť adekvátnu liečbu.

V rámci ambulantnej časti sú liečení aj pacienti s extrémne náročnými diagnózami, akými sú

napríklad akromegália alebo endokrinná orbitopatia.

V uvedenej tabul'ke uvádzame počty vyšetrených ambulantných pacientov podl'a odbornosti

a jednotlivých zdravotných poisťovní v porovnaní s rokom 2018.

V roku 2019 bolo v odborných ambulanciách vyšetrených 44 619 ambulantných pacientov,

čo je v porovnaní s rokom 2018 viac o 4 406 pacientov'

Prelďad ĺsyšetrenýclt ambulantnýclt pacientoa

Percentuálny podiel vyšetrených ambulantných pacientov k31.12.2019 bol vyšší ako v roku

2o18. Najvyšší počet ambulantných pacientov je zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Prehľad vyšetrených ambulantných pacientov za rok 2019 v percentuálnom vyjadrenĺ podľa
poisťovnĺ.

ĺíJ619cetkom za NEDÚ n. o.

147Samoplatcovia

2Union komerčná ooisťovňa

tUl7O4 90151094 11247953202934 566Celkom

2 336358378186272I 454í 686Union ZP, a.s.

I lMg1 2221 3208531 0816 2817 048Dôvera ZP,a.s.

32 6853 3213 4113 1033 44224 29425832YšZP, a.s.

rok 2019rok 2018rok 20í9rok 20í8rok 20í9rok 20í8Rok 20ĺ9

73,50

21,25

5,25

32 685

I 449

2 336

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
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osTEoLoctcr(É aENTRUM

Súčast'ou ambulantného systému je osteologické centrum, ktoré sa zaoberá diagnostikou

a liečbou osteoporózy. NEDU n. o. vlastní vysoko kvalitný denzitometrický prístroj Hologic

Discovery, ktoý umoŽňuje vyšetrenie všetkých štandardne sledovaných oblastí, ako aj celého

tela.

okrem vyšetrení sa osteologické centrum zaoberá sekundárnou hormonálne podmienenou

osteoporózou a vyšetrenia sú realizované u pacientov s endokrinologickými ochoreniami

v rámci ambulantných vyšetrení endokrinopatií alebo počas hospitalizácie na

endokrinologickom lôŽkovom oddelenĺ' osteologĺcké centrum je jeden z piatich centier pre

liečbu osteoporózy osteoformačným preparátom Forsteo - jedná sa o účinnú avšak finančne

nákladnú liečbu, ktorá podlieha osobitným predpisom zdravotných poisťovní.

K31'12.2019 vykazujeme 4 993 vyšetrení.

KOMPLEMENTÁ RNE VYšETRENIA

Pre potreby riešenia diagnostického a terapeutického procesu pacientov sú k dispozícií
viaceré komplementárne pracoviská, ktoré sú súčasťou NEDU n. o' K dispozĺcií sú tri
sonografické prístro.;e zamerané na vyšetrovanie štĺtnej žl'azy a prištítnych teliesok. Ustav

vlastní vysoko kvalitný denzitometrický prístroj Hologic Discovery s moŽnost'ou vyšetrenia

všetkých štandardne sledovaných oblasti, ako aj celého tela, vyšetrenie počítačovým

perimetrom, moŽnost' konziliárneho vyšetrenia kardiológom' Na uvedených pracoviskách

pracovali k 31.12.2019 - 2 lekári, v prepočítanom počte na 0,60 pracovného miesta a 2

zdravotné sestry'

Prehľad výkonov v bodoch za spoločné vyšetrovacie zloŽky V porovnanĺ s rokom 2018.

Rozdiel

-1 798 200

-'t59 100

_í 957 300

Skutočnosť rok
2018

25 255 800
20 326700

45 582 500

Skutočnosť rok
20í9

23 457 600
20 167 600

43 625 200

osteodenzitometria
rádiológia

celkom

Celkouý počet bodov za vyšetrenia v roku 2019 bol niŽší v porovnanĺ s rokom 2018
o 1 957 300 bodov.
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s T R A T E G l c K É z Án E R Y
pre rok 2O2O

1. V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

zabezpečiť v roku 2020 5700 ukončených hospitalizácii lôŽkouých pacientov

a poskytnúť 45 000 ambulantných vyšetrenĺ poistencom z celého Slovenska,

v jednaniach so zdravotnými poist'ovňami zabezpečit' zmluvné objemy väčšie ako roku

2019 a zníŽit' čakacie doby u všetkých poistencov,

nad'alej spolupracovať v rámci vedeckých štÚdii so zahraničnými výrobcami liekov

s ciel'om podiel'ať sa na vývoji a zavedení do praxe účinnejších liekov, ktoré skvalitnia

ošetrovací proces v diabetológii a endokrinológii,

vývoriť podmienky pre absolvovanie odbornej špecĺalizovanej praxe formou stáŽe

v roku 2019 pre lekárov V endokrinolÓgii a diabetológii,

organizovať a podiel'ať sa na organizovaní odborných školení a seminárov so

zameraním na diabetológiu a endokrinológiu,

trvalo úzko spolupracovať s endokrinologickými a diabetologickými okresnými

špecialistami vo všetkých okresoch Slovenska, s ciel'om koordinovať a optimalizovat'

lĺečebný proces pacientov,

uchádzat' sa o zdroje z eurofondov, v prípade vyhlásenia výzw Ministerstva

zdravotníctva sR a Ministerstva kultúry sR, v oblasti rekonštrukcie a rnýstavby

infraštruktúry zdravotníckych prevádzok.

2. V ekonomickej a personálnej oblasti

vroku 2020 dosiahnuť celkové uýnosy vo ýške minimálne 7 8o7 926,-€ a kladný

hospodársky uýsledok na úrovni 90 500,- €,

prevádzkovú činnosť ústavu zabezpečiť maximálne s priemerným prepočítaným počtom

zamestnancov 165 osÔb,

spotrebu liekov, Šznĺ a stav zásob udžať na úrovni skutočnosti roku 2O1g,

trva lo zvyšovat' vzde lanostn ú ú roveň za mestnancov

udžiavať stabilnú personálnu štruktÚru zamestnancov s ročnou migráciu maximálne 5olo

z celkového počtu zamestnancov,
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3. V investičnej obIasti a v oblasti údÉby a opráv

rekonštrukcia priestorov na izby pre pacientov na diabetologickom oddelení,

ukončenie prístavby k budove diabetologického oddelenia

zateplenie detského pavilónu

zrealizov at uýme n u vzd u chotech n i ky v stravovacej prevádzke

kúpa sanĺtného motorového vozidla

prístupové schodisko k LD Bratislava

detské a workoutové ihrisko

oprava chodníkov a ciest v areáli ústavu,

všetky technické opatrenia realizovať v súlade so zásadami platnými pre pamiatkovÚ

zónu obce Ľubochňa a rešpektovať štatút národných kultúrnych pamiatok.

V Ľubochni,20.2'2020

JUD lgor I, MPH
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