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Všeobecná nemocnica s poliklinikou  Levoča, a.s. aj v  roku 2018 pokračovala 

v trende  modernizácie, o čom svedčí zmodernizované pracovisko transfuziologického a 

rádiodiagnostického oddelenia. Na zmodernizovanie a  vynovenie transfuziologického oddelenia  bola 

použitá investícia 224 tisíc EUR a  do modernizácie rádiodiagnostického  oddelenia a zakúpenia 

moderného RTG skiagrafického prístroja  s priamou digitalizáciou investovala spoločnosť 193 tisíc 

EUR.  

     

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. člen skupiny AGEL, v uplynulom roku rozšírila 

svoju pôsobnosť mobilnej odberovej jednotky  okrem okresu Spišská Nová Ves  už i na región okresu 

Kežmarok. Hlavným cieľom zriadenia odberového centra  bola snaha o zabezpečenie plynulosti 

zásobovania krvnými výrobkami Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Okrem nového 

odberového miesta sa VNsP Levoča podieľala aj na realizácii detašovaného pracoviska statimového 

laboratória v nemocnici Kežmarok. Hlavnou myšlienkou laboratória bolo  zvýšenie 

dostupnosti  a  skrátenie času čakania na výsledky vyšetrení, čím bude zabezpečený väčší komfort pre 

zdravotníckych pracovníkov a hlavne rýchlejšia diagnostika pre pacientov v nemocnici Kežmarok.  

       
 



  
  

  

 

 
 

 

Významnou udalosťou roka 2018  bola  aj pokračujúca  realizácia projektu Centrálneho  príjmu.  

Na tento projekt bola schválená suma realizácie  vo výške  4 089 545,40 EUR z finančných prostriedkov 

z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja,  zo  štátneho rozpočtu SR bude na tento projekt použitá suma 

240 561,49 EUR. Celková výška oprávnených výdavkov na  projekt CP vo Všeobecnej nemocnici 

s poliklinikou  Levoča, a.s. bola stanovená na  4 811 229,88 EUR. Začiatok realizácie aktivít projektu  CP  

a  prebratie staveniska predpokladá Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. v  mesiaci jún 2019 

a celá realizácia by mala trvať do roku 2021.                           

 

Dôležitým momentom roka 2018  bol  aj  záujem Všeobecnej nemocnice s poliklinikou  Levoča, 

a.s. o účasť  o  zaradenie sa do výberového konania o  vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie 

pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a na prevádzkovanie ambulancie pevnej 

ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktoré bolo pre našu nemocnicu úspešné  

a povolenie  na základe splnených podmienok získala. Od 1.11.2018 VNsP Levoča a.s. prevzala a začala 

prevádzkovať všeobecnú ambulanciu  pre deti a dorast a aktuálne ju už nemocnica prevádzkuje vo 

väčších  zmodernizovaných priestoroch. 

  

 

Aj v oblasti medicíny bol rok 2018 úspešný. Zmenou na poste primára a zástupcu  na 

chirurgickom oddelení sa do praxe zaviedli  unikátne bariatrické operácie a rozvoj traumatologických 

výkonov.   

Rok 2018  bol  rokom  bohatý na zmeny. Veríme, že rekonštrukcie zrealizované   v tomto roku  

a ďalšie, ktoré má Všeobecná nemocnica s poliklinikou  Levoča, a.s. v pláne a nové prístroje tiež prispejú 



  
  

  

 

 
 

 

k zvýšeniu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb v levočskej nemocnici. Poďakovanie za odbornú 

a profesionálnu prácu patrí aj všetkým zamestnancom  a za aktívnu spoluprácu  a  pomoc pri rozvoji 

spoločnosti ďakujeme členom predstavenstva,  členom dozornej rady a akcionárom.   

 

Správa o stave majetku a výsledku hospodárenia VNsP Levoča, a.s. v roku 2018 
 

Hodnota majetku spoločnosti k 31.12.2018 bola 6,984 mil.€, čo predstavuje pokles  oproti roku 

2017 o 54 tis.€. Neobežný majetok vo výške 3,712 mil.€ participoval na celkovom majetku vo výške 53 

%. Jeho medziročný nárast o 130 tis.€ je dôsledkom zrealizovaných stavebných investícií a obstarania 

novej zdravotníckej techniky.  

Obežný majetok bol vo výške 3,252 mil.€ a medziročne poklesol o 194 tis.€. Z toho zásoby 

materiálu a tovaru vo výške 413 tis.€ tvorili takmer 13 % obežných aktív a medziročne poklesli o 48 tis.€. 

Dlhodobé pohľadávky boli vo výške 114 tis.€ a predstavovali odloženú daňovú pohľadávku. Krátkodobé 

pohľadávky vo výške 2,698 mil.€ participovali na obežnom majetku vo výške 83 %.  Oproti roku 2017 boli 

nižšie o 155 tis.€. 

Spoločnosť disponovala v roku 2018 predovšetkým cudzími zdrojmi krytia majetku, pretože 

záväzky vo výške 4,702 mil.€ tvorili vyše 67 % pasív. Oproti roku 2017poklesli o 343 tis.€. Z toho dlhodobé 

záväzky z titulu lízingov obstaranej zdravotníckej techniky činili 438 tis.€.  Dlhodobé rezervy súvisiace  

s nárokom na odchodné a jubileá  boli vo výške 233 tis.€. Krátkodobé rezervy boli vo výške 381 tis.€, 

z toho zákonné rezervy vo výške 126 tis.€ poklesli medziročne o 185 tis.€. Krátkodobé záväzky vo výške 

3,649  mil.€ boli oproti roku 2017 nižšie o 163 tis.€.  Vlastné imanie spoločnosti bolo vo výške 2,1 mil.€.   

Výsledok hospodárenia 

VNsP Levoča, a.s. dosiahla za účtovné obdobie roku 2018 výsledok hospodárenia po zdanení vo 

výške 293 011  €. V porovnaní s rokom 2017 to predstavuje zlepšenie o 60 571 €, teda o 26 %.  

Celkové výnosy za rok 2018 boli vo výške 16,727 mil.€, čo predstavuje priemerný mesačný výnos 

1,394 mil.€. V porovnaní s rokom 2017 boli celkové výnosy vyššie o 367 tis.€, teda o 2,2 %.  

Tržby od zdravotných poisťovní za poskytovanú zdravotnú starostlivosť tvorili 85% celkových 

výnosov spoločnosti a boli vo výške 14,227  mil.€, čo je priemerne mesačne 1,185 mil.€. Oproti roku 

2017 predstavovali navýšenie o 802 tis.€, čo je viac o 6 %. Dôvodom nárastu tržieb zo ZP za poskytovanú 

zdravotnú starostlivosť bolo navýšenie zmluvných limitov na vykrytie zákonného nárastu osobných  

nákladov a tiež doplatok VšZP vo výške 208 tis.€ za nadlimitné výkony za rok 2017.   



  
  

  

 

 
 

 

Tržby z predaja tovaru tvorili 9% výnosov, medziročne boli vyššie o 49 tis.€.   Prevádzkové výnosy 

zahŕňajúce stravné, nájomné, parkovné a výnosy z reklamy tvorili 1% výnosov. Tržby za platené 

zdravotnícke výkony a služby vrátane platieb za nadštandardné izby a poskytovanú zdravotnú 

starostlivosť pre iných poskytovateľov tvorili 1% výnosov. Aktivácia vnútroorganizačných služieb tvorila 

2% výnosov a medziročne poklesla o31 tis.€. Iné výnosy tvorili 2%. Zahŕňali najmä výnosy z predaja krvi 

a liekov vo výške 240 tis.€.   

Celkové náklady spoločnosti v roku 2018 boli vo výške 16,434 mil.€, čo je priemerne mesačne 

1,370 mil.€. Náklady boli v porovnaní s rokom 2017 vyššie o 306 tis.€, čo je viac o 1,9 %.  

Náklady na spotrebovaný materiál boli vo výške 2,726 mil.€ a predstavovali 17% celkových 

nákladov. Oproti roku 2017 poklesli o 59 tis.€.  Podstatnou  materiálovou  položkou sú lieky, ktoré tvorili 

42% materiálových nákladov. Medziročne poklesla spotreba liekov o 9,6 %. Spotreba ŠZM participovala 

na materiálových nákladoch vo výške 21 % a medziročne bola vyššia o 35 tis.€, čo je viac o 6,5 %. Náklady 

na diagnostiká boli vyššie o 13 tis.€ a predstavovali nárast o 4,8 %. Náklady na medicinálne plyny poklesli 

medziročne  o 17 tis €.  Náklady na energie vo výške 321 tis.€ tvorili 2% celkových nákladov. Medziročne 

poklesli o 8 tis.€.  Náklady na ostatné služby, opravy, cestovné a repre boli vo výške 912 tis.€ a tvorili 6% 

celkových nákladov. Z toho náklady na opravy boli vo výške 227 tis.€, medziročne poklesli o 91 tis.€.   

V roku 2018 boli osobné náklady vo výške 10,196 mil .€ a predstavovali   62 %celkových 

nákladov. Medziročne boli osobné náklady vyššie o 6%, teda o 587 tis.€, čo je priemerný mesačný nárast 

takmer  49 tis.€. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 bola vo výške 126 tis.€, čo je menej 

o 185 tis. € ako v predchádzajúcom roku. Výška rezervy na odchodné a jubileá činila 362 tis.€, čo je 

menej 7 tis.€.  

Účtovné odpisy dlhodobého majetku boli vo výške 450 tis.€ a tvorili 3% celkových nákladov. 

Medziročný nárast o 80 tis.€, čo je viac 22 % bol spôsobený obstaraním novej zdravotníckej techniky 

a zaradením zrealizovaných stavebných investícií do užívania.  

V nasledujúcich tabuľkách č.1 a č.2 sú zobrazené výsledky hospodárenia hospodárskych stredísk 

v roku 2018 a porovnanie výsledkov hospodárenia spoločnosti v rokoch 2016 až 2018.  

 

 

 

 



  
  

  

 

 
 

 

Tabuľka 1.  
Porovnanie výsledkov hospodárenia v rokoch 2016 – 2018 
 

 

Hospodársky výsledok v rokoch 2016 - 2018 

  rok 2018 rok 2017 rok 2016 

  Náklady na predaný tovar -1 339 287 -1 295 701 -1 287 764 

  OOPP knihy -12 309 -12 325 -18 777 

  Prádlo -3 942 -3 750 -4 091 

  Drobný hmotný majetok -51 690 -49 304 -114 011 

  Palivá -70 475 -74 670 -68 271 

  Lieky -1 144 966 -1 266 637 -1 213 492 

  Krv a krvné výrobky -165 562 -114 825 -118 548 

  Špeciálny zdravotnícky materiál -567 309 -532 485 -495 346 

  Diagnostiká -290 531 -277 324 -245 321 

  Medicínske plyny -39 055 -56 252 -52 638 

  Potraviny -247 498 -241 900 -237 126 

  Materiál všeobecný a údržbársky -132 450 -155 582 -228 431 

  Spotreba materiálu -2 725 786 -2 785 054 -2 796 053 

  Plyn -156 551 -168 147 -179 898 

  Elektrická energia -136 569 -131 610 -124 476 

  Voda -27 567 -29 383 -29 545 

  Spotreba energií -320 686 -329 140 -333 919 

  Opravy a údržba -226 678 -317 962 -459 702 

  Cestovné -17 619 -18 508 -21 632 

  Náklady na repre -4 538 -10 212 -13 058 

  Nájom budov -68 638 -61 352 -59 950 

  Nájom ostatné -65 355 -64 626 -41 359 

  Telekomunikácie -28 910 -20 686 -20 790 

  Pranie služby -56 649 -54 780 -55 891 



  
  

  

 

 
 

 

  Stravovanie -3 143 -1 156 -1 110 

  Školenie -49 616 -46 765 -39 579 

  Stočné -37 316 -38 360 -37 554 

  Ochrana priestorov 0 -8 037 -24 575 

  Ostatné služby -353 998 -281 648 -375 990 

  Služby spolu -912 462 -924 093 -1 151 190 

  Mzdové náklady -7 427 491 -7 005 454 -6 570 446 

  Odmeny členom orgánov spoločnosti -3 543 -3 480 -3 480 

  Zákonné sociálne zabezpečenie -2 584 728 -2 414 037 -2 234 403 

  Ostatné sociálne náklady -5 582 -5 659 -4 551 

  Zákonné sociálne náklady -174 301 -180 338 -150 160 

  Osobné náklady spolu -10 195 645 -9 608 968 -8 963 041 

  Dane a poplatky -31 277 -4 662 -3 299 

  Odpisy -449 916 -369 923 -340 407 

  Zostat.cena pred.majetku amateriálu -240 748 -667 678 -172 624 

  Ostatné náklady na hosp.činnosť -102 205 -94 364 -180 277 

  Finančné náklady - úrok -29 138 -28 078 -14 967 

  Finančné náklady - ostatné -5 464 -6 163 -6 058 

  Ostatné náklady spolu -858 749 -1 170 868 -717 632 

NÁKLADY CELKOM -16 434 147 -16 127 828 -15 252 134 

  Tržby za predaný tovar 1 525 105 1 475 714 1 465 472 

  Tržby od Zdravotných poisťovní 14 226 780 13 424 531 12 665 891 

  Ostatné tržby z predaja  služieb 254 293 239 044 425 954 

 Tržby z predaja vlastných služieb spolu 14 481 073 13 663 576 13 091 845 

  Aktivácia materiálu a vnútrorg.služieb 297 333 328 218 290 738 

  Tržby z predaja dlhod.majetku a mater. 241 698 670 377 173 738 

  Ostatné výnosy z hosp. činnosti 181 949 222 374 372 063 

  Finančné výnosy 0 11 73 

  Ostatné tržby a výnosy spolu 720 980 1 220 979 836 613 



  
  

  

 

 
 

 

TRŽBY CELKOM 16 727 158 16 360 269 15 393 929 

HV PRED ZDANENÍM 374 544 246 443 144 330 

  Daň z príjmov -91 600 -49 887 -2 882 

  Odložená daň 10 067 35 884 347 

HV PO ZDANENÍ 293 011 232 440 141 795 

 

Tabuľka 2.   
Výsledok hospodárenia hospodárskych stredísk v roku 2018 
 

Výsledok 

hospodárenia  

rok 2018 

HV 

celkom 
Réžia  Výnosy  Náklady 

Osobné 

náklady  
Lieky  ŠZM 

NLE spolu 293 011 

1 917 

795 
     

OAIM -312 634 116 164 490 317 686 786 545 314 49 323 26 808 

Chirurgia -597 783 277 308 1 580 975 1 901 450 1 301 777 112 678 251 004 

Amb. športovej 

med. -11 644 2 035 0 9 609 9 553 0 0 

Detské  120 355 103 303 797 689 574 031 484 940 16 121 8 793 

DZS -53 736 25 790 208 813 236 759 121 066 0 414 

Gynekologická        

amb. -3 998 6 127 32 495 30 367 28 760 11 464 

HTO 933 42 425 884 598 841 241 199 158 347 922 35 575 

Interné  51 816 212 624 1 557 109 1 292 669 998 128 90 071 39 894 

PAPS pre 

dospelých 6 073 7 834 72 559 58 652 36 776 511 240 

Neurologické  781 100 215 122 2 434 509 1 438 288 1 009 855 264 042 35 404 

OKB 50 986 60 467 657 128 545 674 283 854 55 7 210 

Očná mab. 60 611 23 117 206 095 122 367 108 520 1 154 451 

Onkologická 

amb. -2 062 16 832 176 596 161 825 79 016 69 865 4 960 

ORL amb. -17 476 7 335 27 717 37 859 34 431 146 237 

PAO 12 203 42 856 286 827 231 768 201 178 987 4 100 



  
  

  

 

 
 

 

Amb. všeob.lek. 8 398 8 918 63 547 46 231 41 864 61 866 

Psychiatria 19 935 310 564 2 033 139 1 702 640 1 457 894 58 953 16 901 

RDG 361 944 126 753 1 480 080 991 383 595 023 82 302 13 676 

FRO 99 521 62 734 507 146 344 891 294 494 1 119 3 001 

Urológia -370 404 208 993 1 210 483 1 371 894 981 083 58 866 109 031 

Verejná lekáreň 69 969 19 126 1 529 415 1 440 320 89 784 0 0 

ODIS 18 904 21 368 207 122 166 850 100 310 9 094 7 830 

     

Investičný plán,  technologické a stavebné investície v roku 2018 

• v roku 2018 investovala nemocnica do obnovy prístrojovej techniky v sume 277 264 

EUR z plánovaného rozpočtu 595 000 EUR a niektoré investície boli presunuté do roku 

2019 

• Investičný plán bol  realizovaný a splnený  na 48 % 

 

Realizované investície za rok 2018 podľa IP  

 

 

 

Defibrilátor                                                                        3 ks 6216 € 

Defibrilátor                                                                         3 ks 4500 € 

Motodlaha kolenná a bedrová                                  1 ks 5 389 € 

Mobiliár a postele na JIS interné                              3 ks 11 640 € 

Sánkovýmikrotóm                                                      1 ks 9 500 € 

USG                                                                                    1 ks 39 174 € 

EkgHolter 24 hod                                                           2 ks 5730 € 

Ergometer + kompatibilné EKG                              1 ks 6720 €  

Infúzna pumpa  10 ks 4 190€ 

Laparoskopická veža  1 ks 63 199€ 

HTO obnova podľa hyg. štandardov 1 ks 30 862€ 

Váha odberová  1 ks 5 280€ 

Gastronomické zariadenie  1 ks 18 352€ 

Ergometer  1 ks  6 720€ 

Bariatrický operačný stôl 1 ks 43 054€ 

Traktor  1 ks 13 890€ 

Suma celkom  277 264€ 



  
  

  

 

 
 

 

Personálna situácia  vo VNsP Levoča, a.s. 

Celková personálna situácia vo VNsP Levoča, a.s. je aktuálne relatívne stabilizovaná. V roku 2018 bolo 

doručených na odbor RĽZ takmer 50 žiadostí o zamestnanie tohtoročných absolventov lekárskych fakúlt, 

ale aj dostatočné množstvo žiadostí masérov, fyzioterapeutov, zdravotníckych asistentov, zdravotných 

laborantov a  rádiologických technikov. Problémom zostáva nepostačujúci záujem o pozíciu zdravotných 

sestier, ale  aj sestier absolventiek, alebo sestier s praxou. Tiež evidujeme nepostačujúci záujem  

o pozíciu sanitár s kurzom a praxou (najmä mužov). 

Po niekoľkých neúspešných rokoch sa nám podarilo stabilizovať situáciu na detskom oddelení 

v kategórii lekár, kde boli prijatí dvaja absolventi lekárskej fakulty, jeden lekár s dvojročnou praxou a 

jedna lekárka sa vrátila z rodičovskej dovolenky (dve ďalšie lekársky sú v mimoevidenčnom stave 

z dôvodu rodičovskej dovolenky). Pravidelne na oddelení vypomáhajú s ústavnými pohotovostnými 

službami aj lekári z nemocnice Poprad a Krompachy. Tri lekárky sú zaradené v rezidentskom programe 

na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Hlavným problémom na tomto oddelení je, že primár sa približuje 

k dôchodkovému veku a nemá adekvátneho zástupcu. Koncom roka však bola prijatá na oddelenie 

atestovaná lekárka, ktorá vylepšila situáciu na oddelení. Chýbajúce sestry, ktoré sú v mimoevidenčnom 

stave na rodičovskej dovolenke sme nahradili zdravotníckymi asistentami. 

Ako veľmi dobrú personálnu a stabilnú  situáciu hodnotíme  na rádiodiagnostickom oddelení 

v kategórii lekár, kde je vyvážený počet atestovaných, neatestovaných lekárov, ale i rádiologických 

technikov. Záujem evidujeme aj zo strany absolventov lekárskych fakúlt o túto špecializáciu a dostatok 

záujemcov  je aj o pozíciu rádiologického technika.  

Na urologickom oddelení je aktuálne 5 atestovaných lekárov z toho 4 sú už v dôchodkovom veku, 

dvaja  neatestovaní lekári a jedna lekárka je na materskej dovolenke. Celkovo  je na tomto oddelení 

personálna situácia riziková nakoľko primárka síce má zástupcu, ale sama je tiež v dôchodkovom veku 

a rovnako ako aj ďalší lekári v dôchodkovom veku môžu kedykoľvek ukončiť pracovný pomer. Snažíme 

sa každoročne  prijímať aj nových absolventov lekárskych fakúlt, ale prioritne potrebujeme doplniť 

personál o atestovaných lekárov. Na oddelení evidujeme dostatok sestier aj zdravotníckych asistentov. 

Personálna situácia  na neurologickom oddelení je stabilizovaná, v súčasnosti sú na oddelení štyria 

atestovaní lekári a  každoročne sú prijímaní noví absolventi lekárskych fakúlt. Problémom na tomto 

oddelení  je  vysoké percento lekárov s niekoľkoročnou praxou, ktorí sú dlhodobo v mimoevidenčnom 

stave na rodičovskej dovolenke. Na tomto oddelení evidujeme  dostatok sestier. 

Na odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny a na oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti sa 

podarilo v súčasnosti stabilizovať personálnu situáciu prijatím dvoch nových atestovaných lekárov, resp. 



  
  

  

 

 
 

 

zvýšením úväzku s jedným dlhoročným lekárom a prijatím  jedného neatestovaného lekára. Sestier a 

sanitárov  je v súčasnosti na oddelení dostatok. 

Nepriaznivá pretrvávajúca personálna situácia je na psychiatrickom oddelení v kategórii lekár, čo je 

za posledné roky spôsobené odchodom atestovaných lekárov do súkromných ambulancií, do iných 

zdravotníckych zariadení a tiež odchodom na materskú resp. rodičovskú dovolenku. Problémom je  

akútny nedostatok atestovaných lekárov. Čiastočne sa stav podarilo vyriešiť príchodom dvoch lekárov 

z 2-3 ročnou praxou z iných nemocníc v minulom roku.  Avšak záujem zo strany absolventov lekárskych 

fakúlt o prácu na tomto oddelení je veľmi nízky a existujúci uchádzači sú na slabej úrovni. V roku 2018 

sme prijali jedného absolventa. V kategórii sestra je stav aktuálne uspokojivý, problém vidíme v tom, že  

viacero sestier je už v dôchodkovom veku no  priebežne sa nám však darí sestry, ktoré požiadajú žiadosť 

o skončenie pracovného pomeru, nahradiť novými sestrami. Problémom pre toto oddelenie je získať aj 

dostatočný a stabilný počet sanitárov – mužov, a to hlavne na pracoviská, ktoré nie sú vhodné pre ženy.  

Vysoká miera fluktuácie je problémom na internom oddelení v kategórii lekár. Každoročne sú na 

oddelenie prijatí 3-4 absolventi lekárskych fakúlt, avšak po 2-3 rokoch až polovica odchádza do iných 

zdravotníckych zariadení a časť dokonca mení špecializačný odbor (dôvodom je náročný 

a širokospektrálny záber lekára, vyžadujúci zvýšené úsilie a viac času). Dvaja lekári sú zaradení  

v rezidentskom programe na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Akútnym problémom je absencia 

atestovaných lekárov v ambulanciách na internom oddelení. Podobný problém je aj v kategórii sestra – 

uchádzači nemajú záujem o pracú na tomto oddelení z dôvodu náročnosti práce. Chýbajúce sestry 

čiastočne zastupujú na tomto oddelení zdravotnícki asistenti.  

V rámci odd. všeobecnej a úrazovej chirurgie  bol rok 2018 turbulentným obdobím. Z oddelenia 

odišli traja atestovaní lekári vrátane primára a jeden neatestovaný lekár, ktorí však boli nahradení 

lekármi s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. V súčasnosti je  situácia vysoko nestabilná z dôvodu, že 

oddelenie nemá vyhovujúce materiálno-technické vybavenie pre celé spektrum operácii, ktoré chce 

nový chirurgický tím zagarantovať. Okrem toho je stav lôžkovej časti nie len z pacientskej obce, ale aj 

personálu vnímaný ako havarijný ( oddelenie nebolo 25 rokov ani len vymaľované). 

Na onkologickej ambulancii bolo z dôvodu neustáleho prílevu nových pacientov posilnené 

personálne obsadenie o nového lekára na čiastočný úväzok a zdravotníckeho asistenta. Prechodne sa 

personálna situácia na onko. amb. zhoršila odchodom lekárky do inej nemocnice a ďalšej lekárky na PN. 

Od 1.1.2019 je situácia stabilizovaná, keďže na onkologickú ambulanciu nastúpil nový atestovaný lekár 

na plný úväzok s dlhoročnými skúsenosťami. 



  
  

  

 

 
 

 

Na oddelení klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, patologicko-anatomickom, na 

fyziatricko-rehabilitačnom oddelení,  vo verejnej a ústavnej lekárni je personálna situácia  relatívne 

stabilná. 

  
Prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 

k 31.03.2018 k 31.03.2019 

582,95 596,04 

 

Pohyb zamestnancov za obdobie  
01.01.2018 -31.03.2019    

kategória nástup výstup rozdiel 

lekár 23,10 23,50 -0,40 

farmaceut 1,00 0,00 1,00 

sestra 16,50 17,50 -1,00 

fyzioterapeut 3,00 3,00 0,00 

praktická sestra 1,00 4,00 -3,00 

rádiologický technik 2,00 1,00 1,00 

nutričný terapeut 0,00 0,00 0,00 

laboratórny diagnostik 0,00 0,00 0,00 

zdravotnícky laborant 7,00 1,00 6,00 

farmaceutický laborant 1,00 1,00 0,00 

psychológ 0,00 0,00 0,00 

fyzik 0,00 0,00 0,00 

liečebný pedagóg 0,00 0,00 0,00 

masér 1,50 1,00 0,50 

sanitár 1,00 5,00 -4,00 

vodič sanitného vozidla 1,00 0,00 1,00 

pomocný zamestnanec v zdravotníctve 15,00 8,00 7,00 

THP 6,00 6,00 0,00 

robotník 20,00 15,00 5,00 

 

 

Ďakujem za pozornosť.  

 

 

                                                                                                                                          MUDr. Jozef Tekáč, MPH 
   Riaditeľ VNsP Levoča, a.s



  
  

  

 

 
 

 

 


