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Základné identifikačné údaje 

U n i v e r z i t n á    n e m o c n i c a   M a r t i n  

IČO                                                                                   00 365 327

DIČ                                                                                   2020598019

IČ DPH                                                                             Sk 2020598019

Adresa organizácie                                                           Kollárova č. 2,  036 59  Martin  

Rada riaditeľov: generálny riaditeľ                                  MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

                            ekonomický riaditeľ                             Ing. Stanislav Škorňa, MBA

                            medicínsky riaditeľ                              doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

Telefón                                                                              043  4220  050

e-mail :                                                                              sekretariat.riaditela@unm.sk

Čísla bankových účtov :

Všetky  platby  Univerzitnej  nemocnice  Martin   boli  realizované  prostredníctvom  Štátnej
pokladnice z nasledovných  účtov  :  

     Prevádzkový účet                                                IBAN  SK84 8180 0000 0070 0028 1377   
     Depozitný účet                                                                SK33 8180 0000 0070 0028 1422   
     Sociálny fond                                                                  SK62 8180 0000 0070 0028 1385
     Účet štátnych  prostriedkov                                            SK44 8180 0000 0070 0040 8876
     Účet sponzorských prostriedkov                                     SK22 8180 0000 0070 0040 8884
     Účet podnikateľskej činnosti                                           SK40 8180 0000 0070 0028 1393
     
     

      Čísla účtu VÚB na hotovosť:                prevádzkový účet                        2283593756/0200
                                                                     podnikateľský účet                      2304089058/0200
                                                                     depozitný   účet                           2304086957/0200
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Činnosť organizácie

   Univerzitná  nemocnica  Martin  /ďalej  len  UNM/ je   štátna   príspevková   organizácia

s právnou subjektivitou. Poskytuje  liečebno-preventívnu starostlivosť v rámci svojej územnej

spádovosti, ale aj nadregionálneho významu. Zabezpečuje komplexnú špecializovanú ústavnú

a  ambulantnú   zdravotnú  starostlivosť  vrátane  ústavnej  pohotovostnej  služby,   odberov

orgánov a tkanív od darcov na transplantačné účely a ich spracovanie, transplantáciu obličiek

a krvotvorných  buniek  a vedenie  Slovenského  artroplastického  registra.  UNM  má

v súčasnosti  838  lôžok,  z toho 769 akútnych lôžok.  V priebehu roka 2020 sa časť  lôžok

v súvislosti s vyhlásenou pandemickou situáciou reprofilizovala na covid-lôžka na viacerých

klinikách v počte podľa požadovanej potreby. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť poskytuje

12 pracovísk. UNM si udržala vlastné dialyzačné pracovisko pri I. internej klinike a taktiež

väčšinu  spoločných  vyšetrovacích  a liečebných  zložiek  v počte  38.  V ambulantnej  časti

pracuje 128 špecializovaných ambulancií.  MZ SR uznalo v UNM 26 centier, ktoré spĺňajú

prísne kritéria nadregionality, liečby zriedkavých ochorení či finančne náročnej liečby. UNM

je  jedinou  univerzitnou  nemocnicou  s pracoviskom  invazívnej  kardiológie.  Kliniky

a oddelenia zdravotníckeho zariadenia sa dlhoročne podieľajú  na riešení viacerých klinických

štúdií.  

     

                                                                   

Analýza príjmov od zdravotných poisťovní

Od 1.1.2020 – 31. 12. 2020 došli na účet UNM finančné prostriedky za poskytnuté zdravotné

výkony od zdravotných poisťovní  v celkovej výške  86 938 858,96  €    nasledovne :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zdravotná poisťovňa                            Došlé platby                                               %

VšZP                                                         64 388 168,60                                           74,1

Dôvera                                                       18 021 962,42                                           20,7

UNION                                                       4 528 727,94                                             5,2

S p o l u  :                                                  86 938 858,96                                        100,0
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   V porovnaní  s rokom 2019  došlo  k nárastu došlých platieb  od zdravotných poisťovní

v absolútnych číslach o 2 776 632,81 €. Percentuálny podiel jednotlivých príjmov vykazuje

pokles v prípade VšZP o 0,5 % a ZP Dôvera  o  0,7 %.. Nárast o 1,2 % bol zaznamenaný iba

pri ZP UNION.

    V tabuľke na str.  6 je  uvedená štruktúra  došlých platieb  od jednotlivých zdravotných

poisťovní za rok 2020. Z celkového objemu platieb tvoria 83,1  % platby vzťahujúce sa na rok

2020 a 16,9 % platby, ktoré sa  viažu  ešte k roku 2019.   Obdobne ako v predchádzajúcom

období nebolo ani v roku  2020 realizované  žiadne   nepeňažné plnenie formou vzájomného

započítania  pohľadávok  so  zdravotnými  poisťovňami,  nakoľko  povinné  odvody  sú  už

dlhodobo pravidelne realizované v lehote splatnosti.  

   V tabuľkách na str. 7-10 uvádzame dohodnuté zmluvné limity na jednotlivé mesiace  roka

2020  celkom,  ako  aj  prehľad  o  výkonoch  podľa  jednotlivých  zdravotných  poisťovní  po

mesiacoch a ZP celkom v €.

 V čase vypracovania finančnej správy nepoznáme uznanie výkonov obdobia 12/2020 a v

prehľadoch o uznaných výkonoch nie sú zahrnuté výkony z reklamácií pôvodne neuznaných

výkonov za obdobie mesiacov 11-12/2020. 

   Podľa  súčasných  pravidiel  vykazovania  v DRG,   je  zdravotnícke  zariadenie  povinné

vykazovať  vybrané  pripočítateľné  položky (špeciálny  zdravotný materiál,  transfúzne  lieky

a pod.)  v pevnej  cene.  Úhrada  DRG prípadu  hlavne  pri  náročných   diagnózach  nie  vždy

pokrýva  náklady  vynaložené  na  hospitalizačný  prípad,  čo  sa  negatívne  odráža  na

hospodárskom výsledku zdravotníckeho zariadenia.

    V tabuľkách  na  str.11-12  uvádzame  porovnanie  výšky  úhrad  a skutočných  priamych

nákladov pri vybraných DRG skupinách,  ako aj vybrané hlavné diagnózy, ktoré spôsobujú

pri aktuálnom systéme úhrad najvyššie straty. 
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Výchova a vzdelávanie študentov JLF UK 

   Na  základe  Zmluvy  o  praktickej  výučbe  a  o  zriadení  výučbových  základní     medzi

Univerzitou  Komenského  Bratislava,  Jesseniovou  lekárskou  fakultou  UK  v Martine

a Univerzitnou  nemocnicou Martin je realizovaný  výchovno-vzdelávací proces v rámci 31.

výučbových  základní  v medicínskych  odboroch  ako  aj  v odbore  ošetrovateľstvo.

Zároveň  prebieha  špecializačné  štúdium  v akreditovaných  odboroch.  Takmer  polovica

študentov študuje v anglickom jazyku.

    Pridelená ročná dotácia pre UNM dlhodobo nezohľadňovala   nárast  skutočných nákladov

spojených so vzdelávacím procesom. Výrazný nárast osobných nákladov ako aj vyššie úväzky

vyučujúcich prednostov  sa  neprejavili v platbách za výučbu.  

Pre ilustráciu uvádzame prehľad úhrad v priebehu posledných  rokov :                                  

   Finančné prostriedky pre rok  2016                                                                      1 241 657 €

   Finančné prostriedky pre rok  2017                                                                      1 326 406 €

   Finančné prostriedky pre rok 2018                                                                       1 303 547 €  

   Finančné prostriedky pre rok 2019                                                                       1 211 901 € 

   Finančné prostriedky pre rok 2020                                                                       1 628 324 €

V roku 2020 bola fakturovaná reálne uskutočnená prezenčná výučba do 7. 3. 2020. Študenti

JLF  UK  v Martine  v dennej  forme  štúdia  absolvovali  praktickú  výučbu  v študijných

programoch  všeobecné  lekárstvo,  zubné  lekárstvo,  ošetrovateľstvo,  pôrodná  asistencia

a verejné zdravotníctvo v prezenčnej forme štúdia. Z dôvodu obmedzenia praktickej výučby

na klinických pracoviskách v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 prebiehala od 9. 3.

2020 dištančná výučba. Pozitívne hodnotíme , že napriek uvedenej forme výučby v porovnaní

s minulým obdobím  vzrástla cena jednej študentohodiny z 1,881 € za zimný semester 2019

na 3,966 € za zimný semester 2020. 
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Účelové  dotácie        
    

   Z kapitálových výdavkov boli  v priebehu roka 2020 pripísané na účet  UNM  finančné

prostriedky v celkovom objeme 990 354,10   € na nasledovné investičné akcie :

PD na rekonštrukciu a prístavbu pav. 12 Psychiatrická klinika                                 87 480,00 €

Pľúcne ventilátory                                                                                         102  491,10  €

Ultrasonografický prístroj                                                                                       192 258,00  €

Vybavenie neurologickej JIS/Iktového centra                                                         221 988,00 €

Investície v súvislosti s ochorením COVID-19                                                       386 137,00 €

   Ešte v roku 2019 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MZ

SR, v ktorých UNM vystupuje ako spoluriešiteľ hlavného riešiteľa JLF UK  nasledovne :

Č. 297/2019   Vývoj inovatívnych diagnostických metód a postupov pre personalizáciu 

                      liečby extraezofágových prejavov pažerákovej refluxovej choroby    81 600,00 €

Č. 306/2019   Endoskopická a transkutánna elastografia pankreasu pomocou shear-wave      

                       ako nová diagnostická metóda                                                            75 000,00 €

Č.313/201     Karcinóm rekta. Implementácia parametrických ukazovateľov hodnotenia 

                      radikality chirurgického výkonu                                                        209 663,00 €

Z rozpočtu prideleného na rok 2020 pre UNM sa čerpali iba prostriedky z grantu Karcinóm

rekta v celkovom objeme 6 000,00 €. 

V súvislosti  s pandémiou  Covid-19  boli  pravidelne  nahlasované  zvýšené  náklady  UNM

v oblasti bežných ako aj kapitálových výdavkov, ktoré boli zo strany MZ SR refundované v I.

vlne jednorázovo a v II. polroku od 10/2020 na mesačnej báze.  V Tab. na str. 15 uvádzame

prehľad  požadovaných  fin.  prostriedkov  na  základe  skutočnej  potreby  a ich  refundáciu.

Náklady za mesiac 12/2020 boli pripísané na účet UNM až v roku 2021. 

MZ SR refundovalo  aj náklady UNM na zriadenie Mobilného odberového miesta pre plošné

PCR, resp. antigénové testovanie pre región Turca. 
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Pohľadávky Univerzitnej nemocnice  Martin

K 31. 12. 2020 eviduje Univerzitná nemocnica Martin pohľadávky v celkovej výške

14 134 715  €, z toho:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
pohľadávky voči zdravotným poisťovniam                                                             13 904 951 €
  
pohľadávky iné                                                                                                             229 764 € 

C e l k o m  :                                                                                                            14 134 715 €

                                                                        

Výška pohľadávok voči jednotlivým zdravotným poisťovniam je nasledovná :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Názov zdravotnej poisťovne                                                                               Čiastka

VšZP                                                                                                                       11 360 233 €

ZP Dôvera                                                                                                                 1 581 490 €

UNION ZP                                                                                                                   963 229 €

ostatné ZP                                                                                                                                0 €

Zdravotné poisťovne    s p o l u    :                                                                       13 904 951 €

Všetky pohľadávky UNM voči  zdravotným poisťovniam sú za neuhradené istiny, t.j.  bez

penalizačných faktúr. Ide výlučne o pohľadávky v lehote splatnosti.  

Z  objemu  iných  pohľadávok  229  764  €  je  čiastka  79  853  €  po  lehote  splatnosti  a je

predmetom  riešenia na Oddelení práva a kontroly UNM. V prípade prenájmu bufetov UNM

ako prenajímateľ požiadala  v mene nájomcu o dotáciu Ministerstvo hospodárstva SR aj za 2.

vlnu pandémie.
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  Záväzky Univerzitnej nemocnice Martin

    K 31. 12. 2020   vykazuje Univerzitná    nemocnica Martin     záväzky celkom v objeme

122 551 108 €, z toho voči dodávateľom    vo výške 39 545 634 €, záväzky voči verejným

financiám v objeme 26 356 204 € a voči zamestnancom /v lehote splatnosti/  3 291  806 €. Iné

záväzky predstavujú čiastku 53 357 464  € /transfery ŠR,  rezervy,  zábezpeky,  postúpené

záväzky/.

    Pri porovnaní vyššie uvedených druhov záväzkov s koncom roka 2019 treba konštatovať,

že záväzky UNM za rok vzrástli o 24 574 838 €, t.j. cca o  2 048 tis. €/mesiac. Najvyšší nárast

spôsobila fakturácia za investičnú akciu Dostavba 6. pavilónu – II. etapa v celkovom objeme

2,5 mil. €. 

      I  napriek značnej výške oddlženia záväzkov za lieky a špeciálny zdravotný materiál

v minulom roku,  i v súčasnej štruktúre záväzkov voči dodávateľom najvyššie percento stále

tvoria záväzky za uvedené komodity a krv. 

 

  Z celkového objemu záväzkov voči dodávateľom 39 545 634 €  je čiastka 32 600 470 € po

lehote splatnosti. Vzhľadom na nedostatočné finančné zdroje a z toho plynúcu zlú likviditu

zdravotníckeho  zariadenia  sa  predlžuje  lehota  splatnosti  faktúr.  V lehote  splatnosti,  resp.

s max. 60 dňovým sklzom sú hradené záväzky za  všetky druhy energií, poštové a telefónne

poplatky,  potraviny a medicinálne plyny.  K prednostným úhradám sa pristupuje v prípade

predžalobných  upomienok,  resp.  posledných  upomienok  pred  súdnym  konaním,  aby  sa

zabránilo  vzniku  ďalších  neproduktívnych  nákladov.  Niektorí  dodávatelia  podmieňujú

dodávku  tovarov,  resp.  služieb  úhradou  faktúr  a v takých  prípadoch  sa  tiež  realizujú

prednostné úhrady, v prípade, že nie je možné zabezpečiť danú komoditu iným spôsobom.

   K čiastočnému zvýšeniu  nákladov došlo aj  v súvislosti  so zabezpečením opatrení  voči

šíreniu nákazy Covid-19. Od obdobia vypuknutia pandémie boli na pokyn MZ SR uvedené

náklady  osobitne  sledované  na  samostatnom  nákladovom  stredisku.  Za  rok  2020

predstavovali   náklady  v oblasti  bežných  a kapitálových  výdavkov  ako  aj  odmeny  pre

zdravotníkov  a zriadenie Mobilného odberového miesta čiastku 3 981 335 €.
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Plnenie rozpočtu UNM rok 2020
Plán Skutočnosť % plnenia

VÝNOSY

1 VšZP 65 800 64 799 98%

2 Dôvera 18 500 17 969 97%

3 Union 3 800 4 721 124%

4 Výnosy od ZP spolu 88 100 87 490 99%

5 Ostatné prevádzkové výnosy 7 685 9 651 126%

6 Výnosy z bežných transferov 315 3 495 1110%

7 Výnosy z kapitálových transferov 1 595 2 200 138%

8 Ostatné výnosy (aktivácia, účtovanie rezerv) 721 2 224 309%

9 Prevádzkové výnosy spolu 96 821 102 860 106%

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

10 Osobné náklady 65 856 68 115 103%

11.1 Lieky 15 608 14 859 95%

11.2 Krv 1 500 1 764 118%

11.3 Diagnostika 1 742 1 712 98%

11.4 Zdravotnícky materiál 19 000 18 770 99%

11.5 Ostatný materiál 2 109 2 201 104%

11 Spotreba materiálu spolu 39 959 39 307 98%

12 Spotreba energie 1 859 1 824 98%

13 Opravy a udržiavanie 1 473 1 060 72%

14 Ostatné prevádzkové náklady 6 513 7 416 114%

15 Rezervy 2 050 5 191 253%

16 Prevádzkové náklady spolu 117 709 122 912 104%

17 Prevádzkový výsledok (EBITDA) -20 888 -20 052 96%

18.1 Odpisy a amortizácia 2 035 1 793 88%

18.2 Odpisy z dotácií a transferov 1 595 2 200 138%

19 Opravné položky 100 189 189%

20 Finančné náklady(úroky) 125 145 116%

21 Daň z príjmu 100 52 52%

22 Zisk za obdobie -23 248 -22 232 96%
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Výsledok hospodárenia 1 - 12/2020

v tis. €

Náklady Výnosy
Hospodársky

výsledok

Hlavná činnosť 123 043 100 661 -22 382

Podnikateľská činnosť 4 249 4 399 150

Spolu 127 292 105 060 -22 232

                                                                              

        Pre rok 2020 bol po odsúhlasení na  MZ SR stanovený   Plán činnosti organizácie

s rozpísanými  cieľmi  a ukazovateľmi  s predpokladaným  výsledkom  hospodárenia  za  rok

2020 v objeme - 23 248 tis. €. Pri jeho stanovovaní sa vychádzalo z reálnych výsledkov  roku

2019.      

       Ako vyplýva z predchádzajúcej tabuľky Plnenia rozpočtu UNM, daný  ukazovateľ je

pozitívne prekročený, t.j.  plánovaná strata je nižšia na úrovni – 22 232 tis. €. Výnosy od

zdravotných  poisťovní  dosiahli  takmer  presne  predpokladané  hodnoty  napriek  pandémii.

K prekročeniu výnosov  došlo v položke ostatných prevádzkových výnosov z titulu Dohody

o odpustení dlhu č. 189/2020 a č. 206/2020 medzi spoločnosťou Debitum, a.s. ako veriteľom

a UNM ako dlžníkom v súlade s Koncepciou oddlženia zdravotníckych zariadení. Predmetom

odpustenia  bolo  neodvedené  poistné  –  istina  splatná  v roku  2018  v čiastke  2 275 946  €

a penále  splatné  v roku 2020 v čiastke  556 500 €,  spolu  2 832 446 €.  K najvýraznejšiemu

prekročeniu však došlo v položke výnosy z bežných, resp. kapitálových  transferov z dôvodu

účtovania  refundovanej  časti  nákladov  v súvislosti  s riešením vzniknutej  epidemiologickej

situácie aj do výnosov.

       Čiastočne boli prekročené aj nákladové položky,  v absolútnych číslach najviac v časti

osobných nákladov,  rovnako ovplyvnené aj s riešením pandémie.      

        V nasledujúcich  tabuľkách uvádzame Štruktúru nákladov a výnosov za  rok 2020,

Prehľad uhradených investičných akcií v roku 2020, Prehľad o realizovaných hospitalizáciách

v UNM  podľa  pracovísk  a Prehľad  o hospitalizovaných  pacientoch  podľa  regionality   po

jednotlivých  klinikách a oddeleniach za rok 2020.
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Personálna a mzdová politika

      

Počet a štruktúra zamestnancov

Počet zamestnancov UNM v roku 2020 znázorňuje  uvedená tabuľka: 
Priemerný počet za rok Počet k 31.12.

2020 2019 2018 2020 2019 2018

vo  fyzických
osobách

2 352,10 2 262,12 2 176,38 2 404 2 318 2 225

v prepočítanom
stave

2 191,78 2 093,26 2 010,89 2 248,53 2 152,24 2 050,10

Nasledujúca tabuľka uvádza fyzický počet zamestnancov po jednotlivých kategóriách:

Kategória

Evidenčný počet k 31.12.

2020 2019 2018
prírastok (+)

úbytok (-)
(2020/2019)

lekári 540 523 525 +17
zubní lekári 17 15 15  + 2
farmaceuti 8 9 8           - 1
IZZ 39 40 36 - 1
sestry a PA 837 836 811 + 1
praktické sestry 111 90 73 + 21
fyzioterapeuti 18 17 17 + 1
zdravotnícky záchranár 3 4 1 - 1
zdravotnícki laboranti 52 52 51 + 1
farmaceutickí laboranti 10 9 7 + 1
rádiologický technik 43 42 37 + 1
nutričný terapeut 3 3 3 0
verejný zdravotník 1 1 1 0
maséri 3 3 3 0
zubní technici 4 3 3 0
sanitári 308 279 270 + 29
THP 174 171 154          + 3
Robotníci 233 221 208 + 12
SPOLU 2 404 2 318 2 225 86
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UNM  zaznamenala  oproti  roku  2019 nárast  o 86  zamestnancov,  čo  predstavuje  3,71  %

medziročný nárast evidenčného stavu zamestnancov.

V mimo-evidenčnom stave k 31.12.2020 UNM mala 154 zamestnancov, z toho na materskej

dovolenke 42, na rodičovskej dovolenke 112 zamestnancov.

V priebehu roku 2020 bolo prijatých 301 nových zamestnancov a pracovný pomer ukončilo

205 zamestnancov. Miera fluktuácie predstavovala 8,72 %. 

V priebehu  roku  2020  boli  pre  potreby  UNM  uzatvorené  aj  dohody  o prácach

vykonávaných  mimo  pracovného  pomeru.  Išlo  o  dohody  o vykonaní  práce,  dohody

o pracovnej  činnosti    a  dohody o brigádnickej  práci  študenta  a to  v počte  269.  Z dôvodu

covidovej  pandémie  sa uzatvárali  dohody so študentami  z JLF UK, ktorí  realizovali  PCR

a AG testy na ochorenie Covid-19 v Mobilnom odberovom mieste UNM.

20.03%

79.97%

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia

muži

ženy

83.07%

16.93%

Podiel zdravotníckych a nezdravotníckych za-
mestnancov

zdravotnícki zamestnanci 
(83,07 %)

nezdravotnícki zamestnanci 
(16,93 %)
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Veková štruktúra

Z hľadiska vekovej štruktúry zamestnancov UNM najpočetnejšou skupinou bola skupina 

vekovej kategórie od 46 do 50 rokov tak ako aj v predchádzajúcich rokoch. 

Vek
zamestnanco

v UNM
Ženy Muži SPOLU %

Priemerný
vek

18-25 96 27 123 5.12 23.62
26-30 145 68 213 8.86 27.87
31-35 162 59 221 9.19 33.13
36-40 177 62 239 9.94 38.05
41-45 284 57 341 14.18 43.16
46-50 342 58 400 16.64 48
51-55 292 44 336 13.98 52.99
56-59 216 32 248 10.32 57.33
nad 60 211 72 283 11.77 64.1

Celkom 1925 479 2404 100 45.48

Nakoľko najväčšou skupinou zamestnancov UNM sú zdravotnícki pracovníci, v nasledujúcej

tabuľke je uvedený prehľad vekovej štruktúry v kategórii lekári a sestry/PA. U lekárov vidíme

nedostatok  zamestnancov  strednej  generácie  (vek  40  do  55  rokov),  ktorých  sa  snažíme

dopĺňať prijímaním mladších lekárov. 

Naopak u sestier bola najsilnejšou vekovou skupinou v roku 2020 stredná generácia od veku

41 do 55 rokov, ale prehlbuje sa nedostatok mladších ročníkov. Pokles vo vekovej kategórii

26-30 rokov je spôsobený aj z dôvodu odchodu na materské dovolenky. Zároveň pociťujeme

nárast starších ročníkov v kategórii sestra, ktoré postupne budeme potrebovať nahradiť.

 LEKÁRI SESTRY a PA
Vek 2020 2019 2018 Vek 2020 2019 2018
18-25 24 24 32 18-25 40 41 45
26-30 117 113 109 26-30 52 72 62
31-35 97 88 83 31-35 55 54 53
36-40 71 67 64 36-40 74 78 81
41-45 46 40 39 41-45 150 154 164
46-50 50 54 50 46-50 149 152 146
51-55 33 26 25 51-55 149 144 134
56-59 20 23 28 56-59 89 75 60
nad 60 101 102 110 nad 60 77 66 66
Celkom 559 538 540 Celkom 835 836 811
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Osobné náklady/Priemerná mzda

V súvislosti  s pandémiou  COVID-19  došlo  k  zvýšeniu  osobných  nákladov,  nakoľko  sa

zamestnancom  pracujúcim  s covid  pozitívnymi  pacientmi  pravidelne  vyplácal  tzv.  covid

príplatok. V roku 2020 UNM  vyplatila 207 254 hodín, čo predstavovalo osobné náklady vo

výške 1 398 450 € vrátane odvodov za zamestnávateľa. Uvedený príplatok sa začal vyplácať

od  marca  2020,  v letných  mesiacoch  bol  uplatňovaný  v minimálnej  miere  (počty  covid

pacientov  boli  nízke). Markantný  nárast  bol  zaznamenaný  v druhej  vlne  pandémie

v mesiacoch  október  až  december  2020,  a to  v  podiele  až  70  %  z celkových  nákladov

vyplatených na covid príplatkoch.

Ďalšie zvýšenie osobných nákladov súviselo s preplácaním nadčasových hodín, ktoré vznikali

z dôvodu výpadku zdravotníckych zamestnancov – práceneschopnosť (vysoký podiel covid

pozitívnych  zamestnancov,  resp.  karanténa)  +  OČR (zvýšené  percento  kvôli  uzatvoreniu

základných a materských škôl v súvislosti s Covid-19). 

Priemerná  hrubá  mzda v roku  2020  v porovnaní  s rokom  2019  zaznamenala  nárast

o 10,19 %.  Nárast mzdových nákladov bol spôsobený predovšetkým platovou úpravou od

1.1.2020 v zmysle zákona č.  578/2004 Z.z.   Kolektívnej  zmluvy, Zákonníka práce ako aj

zavedením spomínaného covidového príplatku.

priemerná mzda/obdobie ROK 2020
ROK
2019

ROK
2018

ROK
2017

priem. mzda UNM z toho: 1 838 1 668 1 501 1 393
priem. mzda zdravotníckych 
zamestnancov 1 995 1 808 1 620 1 510
priem. mzda nezdravotníckych 
zamestnancov 1 117 1 017 930 845

Starostlivosť o zamestnancov

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu corona vírusu v roku 2020 bolo čerpanie sociálneho

fondu obmedzené. Prostriedky boli použité iba z časti na rehabilitáciu zamestnancov UNM.

Z celkového počtu 204 nastúpilo na rehabilitačný pobyt v kúpeľnom zariadení Brusno iba 109

zamestnancov,   nakoľko  kúpele  mali  obmedzenú  prevádzku.  Z rovnakého  dôvodu  nebol

organizovaný ani zahraničný poznávací zájazd, zájazd k MDD a športové podujatia. 
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zamestnancov,   nakoľko  kúpele  mali  obmedzenú  prevádzku.  Z rovnakého  dôvodu  nebol

organizovaný  ani  zahraničný  poznávací  zájazd,  zájazd  k MDD  a  športové  podujatia.

Prostriedky  zo  sociálneho  fondu  boli  použité  len  na  cestovné,  na  stravu, doplnkové

dôchodkové  sporenie,  príspevok  na  jubilejné  odmeny  a príspevok  pri  prvom odchode  na

starobný dôchodok.. 

Podnikateľská činnosť UNM za 1-12/2020

1. Závodné stravovanie pre cudzích odberateľov

Stravovanie  je  realizované  na  základe  objednávok.  Odberateľmi  sú  JLF  UK   Martin

a sprevádzajúce osoby. Účtujú sa aj poplatky za neoprávnene odobratú stravu zamestnancami

UNM. Táto činnosť dosiahla za 1-12/2020 zisk vo výške 15 041 €.

2. Spaľovanie nebezpečného odpadu

Spaľovanie  je  realizované  na  základe  zmlúv  s odberateľmi:  JLF UK Martin, Ústav  na

výkon trestu  odňatia  slobody pre  mladistvých  a pod.  Uvedená  činnosť  má v sledovanom

období zisk vo výške 2 062 €. 

3. Ubytovacie zariadenie na ul. Jesenského

Prenájom sa realizuje na základe dohôd o ubytovaní s právnickými a fyzickými osobami.

Ubytovanie je riešené formou krátkodobého alebo dlhodobého ubytovávania a k dispozícii sú

aj nadštandardné izby.      

Za obdobie 1-12/2020 uvedená činnosť dosiahla stratu vo výške 19 822 €.

4. Prevádzkovanie parkovacích plôch – parkovné

Poplatky  spojené  s  parkovaním  sa  platia  prostredníctvom  parkovacieho  automatu

v zmysle vypracovaného cenníka.  Uvedená činnosť vykázala   v období 1-12/2020 zisk vo

výške 8 764 €.
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5.  Prenájom bufetov 

Uvedené  stredisko  vykázalo  za  obdobie  1-12/2020  zisk  vo  výške  23  913  €.  Bufety

prevádzkuje firma S & G, spol. s r.o.

                                                                       

6. Vzdelávanie a školenie

      Táto činnosť vykázala za obdobie 1-12/2020 zisk vo výške 4 868 €. Fakturuje sa tu

odborná  zdravotnícka  prax  vykonávaná  na  jednotlivých  pracoviskách  UNM  pre  fyzické

osoby.

7. Pracovná zdravotná služba

Táto činnosť vykázala za obdobie 1-12/2020 stratu vo výške 26 142 €. Pracovisko okrem

vyšetrenia  pre  externé  firmy  vykonáva  aj  vyšetrenia  pracovníkov  UNM  v rámci

preventívnych a vstupných  prehliadok a tieto sú zohľadnené v hospodárení pracoviska.

8. Reklamné činnosti

 V uvedenej  činnosti  sú  prenajímané  plochy  budov,  stien  alebo  priestorov  za  účelom

reklamy, zisk z tejto činnosti za sledované obdobie bol vo výške 2 928 €. 

9. Prenájom oxygenátorov, chladiacich boxov a potrubia

 V uvedenej činnosti sú sledované prenájmy oxygenátorov pre fyzické osoby,  chladiacich

boxov pre pohrebné služby a prenájom potrubia pre Martinskú teplárenskú a.s.  Celkový zisk

z prenájmov je 39 622 €. 

10. Prenájom pre ÚDZS- ÚSL

 V uvedenej činnosti sú sledované prenájmy pre ÚDZS - ÚSL.  Celková strata  z prenájmu

je  3 034  €.  Je  spôsobená  zvýšením odpisov,  ktoré  neboli  premietnuté  do  zmeny  zmluvy

o nájme.

11. Ostatné prenájmy

 V uvedenej činnosti sú sledované prenájmy pre MUDr. Tomkovú, regionálnu lekársku

komoru,  Slov.  sporiteľňu,  VÚB,   Iscare,   JLF  UK  Martin,  prenájom predajného  stánku

a ostatných nebytových priestorov.  Celkový zisk z prenájmov je 79 505 €. 

12. Verejná lekáreň

 V uvedenej činnosti sa predávajú lieky, zdravotný materiál a tovar pre klientov nemocnice.

Zisk za obdobie 1-12/2020 je 61 601 €
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Prehľad kontrol vykonaných v UNM v roku 2020

Kontroly vykonané Oddelením práva a kontroly UNM: 

1. Kontrola dychovej skúšky na požitie alkoholických nápojov -  Ústav patologickej
anatómie.

2. Kontrola vedenia spisovej agendy v súlade so Smernicou SM-26 Registratúrny
poriadok  UNM  -  I.  Interná  klinika,  Neurologická  klinika,  Klinika  nukleárnej
medicíny .

3. Kontrola  výberu  poplatkov  pacientov  pri  poskytovaní  ústavnej  pohotovostnej
služby -  Klinika detí a dorastu.

4. Kontrola vyplácania príspevku na rekreáciu - Ekonomický odbor, Odbor ľudských
zdrojov.

5. Kontrola  opatrení  vydaných  Úradom  verejného  zdravotníctva  SR
v zdravotníckych  zariadeniach - I.  Interná  klinika,  Kardiologické  oddelenie,
Oddelenie cievnej chirurgie, Chirurgická klinika a TC, Klinika hrudníkovej chirurgie,
Klinika hematológie a transfuziológie, Onkologické centrum.

6. Kontrola  dodržiavania  všeobecne  záväzných  predpisov,  usmernení  hlavného
hygienika SR a interných pokynov zameraných na triedenie pacientov za účelom
minimalizovania  epidemiologického  rizika  šírenia  ochorenia  COVID-19 -
Oddelenie urgentného príjmu, Ortopedická klinika – traumatologický urgentný príjem,
Gynekologicko-pôrodnícka klinika – príjmová ambulancia,  Klinika detí  a dorastu –
urgentný príjem.

7. Kontrola  vykazovania  liekov  z Katalógu  pripočítateľných  položiek  do
zdravotných poisťovní -  Neurologická klinika,  Očná klinika, Klinika hematológie
a transfúziológie.

8. Kontrola plnenia nápravných opatrení z kontrol vykonaných v UNM Oddelením
práva a kontroly UNM (rok 2019) - OĽZ, SOS, KORLaCHHaK, Urologická klinika,
Ubytovacie  zariadenie  UNM,  Ekonomický  odbor,  KAIM,  Oddelenie  plastickej
chirurgie,  CHKaTC, Interná klinika gastroenterologická,  Gynekologicko-pôrodnícka
klinika, Klinika detskej chirurgie, KSaMCH, Očná klinika, Neurochirurgická klinika,
Oddelenie cievnej chirurgie, Klinika hrudníkovej chirurgie, KDaD.

9. Kontrola plnenia nápravných opatrení z kontrol vykonaných v UNM vonkajšími
kontrolnými orgánmi (rok 2019) - Oddelenie plastickej chirurgie, Oddelenie cievnej
chirurgie,  Klinika  hrudníkovej  chirurgie,  Požiarna  ochrana,  Ortopedická  klinika,
CHKaTC, Neurochirurgická klinika, SOS, Klinika detí a dorastu, KDaIM, OĽZ.

10. Kontrola  správnosti  riedenia  dezinfekčných  roztokov  na  upratovanie -
Neonatologická klinika. 
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11. Kontrola  stavu  peňažných  prostriedkov  v hotovosti  v pokladni  Univerzitnej
nemocnice Martin - pokladňa UNM

Kontroly vykonané v UNM vonkajšími kontrolnými orgánmi evidovanými na OPaK:

1. RÚVZ, Martin

výkon štátneho zdravotného dozoru vykonaného podľa ust. § 12, § 54 a § 55 zákona č.
355/2007  Z.z.  a  v  zmysle  vyhlášky  MZ  SR  č.  553/2007,  ktorou  sa  ustanovujú
podrobnosti  o  požiadavkách  na  prevádzku  zdravotníckych  zariadení  z  hľadiska
ochrany zdravia  - Očná klinika -operačný trakt

2. MZ SR , Bratislava,  Útvar kontroly, dozoru a sťažností

Dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa §
79 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z.z. - prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v
súlade  s  požiadavkami  na  jeho  personálne  zabezpečenie  a  materiálno-technické
vybavenie  -   KAIM,  CHKaTC,  KHCH,  OCCH,  I.  Interná  klinika,  Kardiologické
oddelenie,  Interná  klinika  gastroenterologická,  Gynekologicko-pôrodnícka  klinika,
KDaD, KDCH, KHaT, KPaF, Neonatologická klinika, NCH, Neurologická klinika.

3. Krajská prokuratúra, Žilina

       Previerka zachovávania zákonnosti podľa § 18 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
v znení neskorších predpisov v subjekte: Psychiatrická klinika.

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia

Inšpekcia  zhody automatizovaného  meracieho  systému emisií  (AMS-E)   na  zdroji
Spaľovňa odpadu HOVAL Multizon GG7 –TPO. 

5. RÚVZ, Martin

Výkon štátneho zdravotného dozoru vykonaného podľa ust.  § 54 a § 55 zákona č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – OLVaS.

6. SPADIA LAB, a.s. Nový Jičín

Medzilabotatórna porovnávacia skúška  - Oddelenie lekárskej genetiky

7. RÚVZ, Martin

Odber vzoriek- OLVaS

8.  Inšpektorát práce, Žilina

Výkon inšpekcie práce zameraný na následnú kontrolu odstránenia nedostatkov - OĽZ
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9. Slovenská  inšpekcia  životného  prostredia,  Banská  Bystrica,  Útvar  inšpekcie
ochrany ovzdušia

Inšpekcia  zhody automatizovaného  meracieho  systému emisií  (AMS-E)   na  zdroji
Spaľovňa odpadu HOVAL Multizon GG7 -TPO.

10. Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava  Odbor vnútorného auditu
       Vnútorný audit na overenie a hodnotenie nastavenia plnenia Ozdravného plánu 

11. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Bratislava

      Preverenie  prítomnosti  rádiofórov v kontajneri  č.  TR.  TR-455-0 v Zariadení  pre
nakladanie s IRAO a ZRAM – Onkologické centrum

                                                        

                                                                                         

             Spracovala :           Ing. Magdaléna Marcinová

                                              vedúca ekonomického odboru

             Predkladá :             MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

                                              generálny riaditeľ

                                              Ing.  Stanislav Škorňa, MBA

                                              ekonomický riaditeľ

                                               doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

                                               medicínsky riaditeľ

 Príloha : Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2020
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