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Návrh uznesenia
k bodu 14: Informatívna správa o hospodárení zdravotníckych zariadení za 1. polrok 2013
___________________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informatívnu správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja za 1. polrok 2013.
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VÝPIS Z UZNESENIA
finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
prijatého na rokovaní 28. augusta 2013

Uznesenie 17
Finančná komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
odporúča
Zastupiteľstvu Žilinskému samosprávnemu kraja
zobrať na vedomie
informatívnu správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja za 1. polrok 2013 v predloženom znení.

Za správnosť Ing. Katarína Mičicová
Žilina 2. septembra 2013

Ing. Milan Litva v. r.
predseda komisie
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VÝPIS Z UZNESENIA
komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
prijatého na rokovaní 26. augusta 2013

Uznesenie 11
Komisia zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
odporúča
Zastupiteľstvu Žilinskému samosprávnemu kraju
berie na vedomie
informatívnu správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ŽSK za 1. polrok
2013.

Za správnosť Miroslava Országhová
Žilina 2. septembra 2013

MUDr. Štefan Zelník, PhD v. r.
predseda komisie
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VÝPIS Z UZNESENIA
komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
prijatého na rokovaní 2. septembra 2013

Uznesenie 9
Komisia sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
odporúča
Zastupiteľstvu Žilinskému samosprávnemu kraja
zobrať na vedomie
informatívnu správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja za 1. polrok 2013 v predloženom znení.

Za správnosť Mgr. Zdenka Matejová
Žilina 3. septembra 2013

Mgr. Miroslav Mlynár, PhD. v. r.
predseda komisie
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Informatívna správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja za I. polrok 2013
Nemocnice s poliklinikou (ďalej len „NsP“) v pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja (ďalej len ŽSK) k 30. 06. 2013 vykázali nasledovný hospodársky výsledok:
tis. €

Graf č.1 Náklady, výnosy a hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok NsP v pôsobnosti ŽSK spolu k 30.6.2013 je, vo výške 959 tis.
€. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka (HV k 30.6.2012 bol vo výške 414 tis. €) je
hospodársky výsledok vyšší o 545 tis. €.
Výnosy spolu k 30. 06. 2013 boli vo výške 27 790 tis. €, oproti rovnakému obdobiu
minulého roku sú výnosy vyššie o 2 984 tis. €. Na zvýšení výnosov sa podieľalo hlavne
jednorazové doúčtovanie zo strany zdravotných poisťovní.
Rozhodujúcim zdrojom príjmu nemocníc sú finančné prostriedky poskytované
zdravotnými poisťovňami. Výnosy zo zdravotných poisťovní boli za 1.polrok 2013 vo výške
23 409 tis. € ( 84% z celkových výnosov). Ďalšími zdrojmi príjmov sú tržby za nadštandardné
služby, úhrady občanov za ambulantné služby a príjmy z prenájmov priestorov.
Náklady spolu k 30. 06. 2013 boli vo výške 26 831 tis. €, oproti rovnakému obdobiu
minulého roku sme zaznamenali zvýšené náklady o 2 439 tis. €.
Najvýznamnejšou zložkou nákladov sú osobné náklady, zahŕňajúce mzdové náklady,
zákonné zdravotné poistenie a sociálne poistenie, tieto náklady boli za 1.polrok 2013 vo výške
15 633 tis. € (58,37% z celkových nákladov). Ďalšou významnou zložkou sú náklady na lieky
a špeciálny zdravotný materiál, tieto náklady boli za 1.polrok vo výške 4 083 tis. € (15%
z celkových nákladov), ostatné náklady (potraviny, energie....) tvorili spolu 26,63%
z celkových nákladov.
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Pre informáciu uvádzame vývoj hospodárskeho výsledku, ktorý nemocnice dosiahli okrem
iného aj prijatými racionalizačnými opatreniami.
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Graf č. 2. vývoj hospodárskeho výsledku grafické znázornenie
Nemocnice majú k 30. 06. 2013 záväzky v nasledovnom zložení:
-

záväzky celkom vo výške: 22 384 tis. €
z toho záväzky po lehote splatnosti – dlhy zdravotníckych zariadení sú vo výške
12 953 tis. € .

V roku 2013 vstúpila do platnosti transpozícia Smernice EP 2011/7/Eú o boji proti
oneskoreným platbám v obchodných transakciách a bola transponovaná do obchodného
zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z., § 340 a) b)). Jej implementáciou budú ovplyvnené
objemy záväzkov zdravotníckych zariadení po lehote aj v lehote splatnosti, pretože podľa
novelizácie a znenia § 340 zákona č. 513/1991 Z. z. je lehota splatnosti pre zdravotnícke
zariadenia najviac 60 dní, čo znamená, že záväzky v lehote splatnosti sa budú dynamickejšie
presúvať do kategórie záväzkov po lehote splatnosti.
Aj napriek tejto skutočnosti a opatreniam, ktoré sme realizovali, tempo záväzkov po
lehote splatnosti ( dlhov) má klesajúcu tendenciu.
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Graf č. 3 Dynamika rastu objemu záväzkov po lehote splatnosti v nemocniciach spolu

7

Štruktúra záväzkov po lehote splatnosti k 30. 06. 2013 je nasledovná:
-

verejné financie 6 490 tis. €,
lieky vo výške 2 111 tis. €,
ŠZM vo výške 1 775 tis. €,
ostatní dodávatelia vo výške 637 tis. €,
ostatné záväzky 1 940 tis. €.

Graf č. 4 Záväzky po lehote splatnosti v %
Najvyššie pohľadávky sú neuhradené finančné prostriedky za zrealizované zdravotné
výkony zo strany zdravotných poisťovní vo výške 7 596 tis. € (96,5 %), z toho podiel VšZP a.
s. je 6 356 tis. €, čo predstavuje 83,67 % z celkových pohľadávok.

Ukazovateľ

KNsP
Čadca

LNsP L.
Mikuláš

DNsP D.
Kubín

HNsP
Trstená

v tis. €
SPOLU

2 422

1 732

1 614

1 558

7 326

Pohľadávky celkom k
30.6.2013

2 544

1 909

1 793

1 626

7 872

z toho: VšZP, a.s.
Dôvera, a.s.
UNION
ostatné pohľadávky

2 244
216
28
56

1 337
342
82
148

1 353
312
81
47

1 422
122
57
25

6 356
992
248
276

Pohľadávky k 31.12.2012

Tab. č. 2 Pohľadávky

Medzi ďalšie ukazovatele, ktoré ovplyvňujú ekonomiku NsP patrí:
- využitie postelí NsP v pôsobnosti ŽSK za I. polrok 2013 bolo v priemere 70,49 % (1.
polrok rok 2012 69,95 %).
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Graf č. 5 Využitie postelí
Priemerná ošetrovacia doba NsP v pôsobnosti ŽSK za I. polrok 2013 bola v priemere 6,44 dňa

Graf č. 6 Priemerná ošetrovacia doba
-

počet ukončených hospitalizácií v NsP v pôsobnosti ŽSK za I. polrok 2013 bol 24 289,
počet ambulantne vyšetrených pacientov v NsP v pôsobnosti ŽSK za I. polrok 2013
bolo 211792.
počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách (ďalej len SVLZ) v
NsP v pôsobnosti ŽSK za I. polrok 2013 bolo 2 337 606.
Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo k 30. 06. 2013 vykázala hospodársky výsledok vo výške 49
tis. €. Náklady k 30. 06. 2013 sú vo výške 765 tis. €, výnosy 813 tis. €.
Záväzky celkom k 30. 06. 2013 sú vo výške 121 tis. €, záväzky po lehote s platnosti k 30. 06.
2012 Oravská poliklinika nemá.
Pohľadávky k 30.6.2013 sú vo výške 190 tis. €, z toho po lehote splatnosti sú vo výške 11 tis.
€.
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Na zlepšenie stavu v oblasti hospodárenia nemocníc sústavne realizujeme systémové
opatrenia:
 Implementácia efektívnych kontrolingových nástrojov na úrovni
zdravotníckych zariadení s cieľom identifikácie ich vnútorných rezerv
 Optimalizácia nákladovej štruktúry nemocníc s cieľom znížiť záväzky po
lehote splatnosti
 Optimalizácia poskytovanej zdravotnej starostlivosti v zmysle centralizácie
určitých výkonov za účelom zvýšenia kvality a zníženia nákladov na prístroje
a zdravotnícku techniku
 Racionalizácia procesov v oblasti nákupov a obstarávania / spoločné verejné
obstarávania na liekov a špeciálneho zdravotného materiálu
 Reštrukturalizácia a nastavenie procesov v oblasti personálneho manažmentu.
Vzhľadom k tomu, že nemocnice z finančných prostriedkov, ktoré majú od zdravotných
poisťovní nie sú schopné si zabezpečovať obmenu prístrojového vybavenia Zastupiteľstvo
ŽSK odsúhlasilo dňa 19.12.2012 v návrhu rozpočtu a dňa 22.4.2013 v 1.úprave rozpočtu na
rok 2013 pre zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ŽSK významné investície do nemocníc
a Oravskej polikliniky Námestovo. Celková suma predstavuje 1 240 000,- €. Ďalšie finančné
prostriedky vo výške 700 000,- € boli schválené /na výjazdovom zasadnutí vlády / zo štátneho
rozpočtu SR pre KNsP Čadca na zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy a riešenie
havarijného stavu technických zariadení.
Kapitálové výdavky z prostriedkov ŽSK:
Kysucká NsP Čadca
digitálny mamograf
120 000,- €
Liptovská NsP Liptovský Mikuláš
anesteziologické prístroje 3 ks
120 000,- €
Hornooravská NsP Trstená
digitalizácia rtg.
120 000,- €
Dolnooravská NsP MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
digitálny mamograf
120 000,- €
rekonštrukcia kuchyne
200 000,- €
stavebné úpravy kuchyne s technológiou
270 000,- €
Oravská Poliklinika Námestovo
na rekonštrukciu 1.podlažia polikliniky
na zakúpenie sonografického prístroja
na rekonštrukciu 1.podlažia polikliniky

240 000,- €
25 000,- €
60 000,- €

Kapitálové výdavky sú podmienené predajom budov bývalých polikliník.
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