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Správa o hospodárení spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča a.s. za rok 2020 

(materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 17.06.2021) 

 

I. Úvod a zhodnotenie roka 2020 

 

      Náročné obdobie minulého roka poznačeného pandémiou ochorenia COVID-19 si vyžadovalo obetavosť 

zdravotníckych pracovníkov, zanietenosť všetkých zamestnancov našich zariadení a ich plnú koncentráciu na to, 

ako čo najlepšie zvládnuť prebiehajúcu pandémiu koronavírusu a zabezpečiť, aby jej dopady boli vo všetkých 

smeroch čo najmenej citeľné. Všetky podnikateľské, finančné, investičné a personálne plány museli byť 

s ohľadom na rozbiehajúcu sa pandémiu promptne prehodnotené a prispôsobené tak nečakanej situácii, 

v ktorej sme sa ocitli zaskočení a plní neistoty z toho, čo nám blízka budúcnosť pripraví. S prichádzajúcou 

pandémiou spoločnosť čelila novým výzvam, ktoré sa prejavili aj v reorganizácii nemocnice, chodu jej 

ambulancií a oddelení, z ktorých niektoré museli svoju pracovnú činnosť zamerať na doteraz nepoznanú liečbu 

COVID-19 pozitívnych pacientov. Neznáma situácia si vyžiadala mnohé zmeny, ktoré sa v niektorých prípadoch 

prejavili pozitívnym poznaním nielen našich možností, ale aj napredovaním v poznaní a posilňovaní skúseností 

personálu. Dokázali sme, že vieme zvládnuť extrémne, neočakávané a fyzicky ako aj psychicky náročné situácie. 

Napriek prebiehajúcej pandémii sa nám v roku 2020 podarilo dosiahnuť viaceré úspechy, ktoré sa týkali nielen 

skupiny AGEL ako celku, ale taktiež aj úspechov individuálnych v rámci jednotlivých zdravotníckych zariadení. 

Nemocnica AGEL Levoča si podľa prieskumu agentúry INEKO v ankete Nemocnica roka 2020 od minulého roka 

polepšila o päť priečok. Kategórie a vybrané ukazovatele boli kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, 

skúsenosť, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť. 

 

II. Významné udalosti nemocnice v roku 2020 

     V priebehu mesiaca marec 2020 došlo ako reakcia na vyhlásenie núdzového stavu a prispôsobovanie 

prevádzky nemocnice k zriadeniu oddelenia COVID-19 na základe príkazu Ministra zdravotníctva SR, a to 

v priestoroch urologického oddelenia, kde sa realizovala triáž pacientov. Nemocnica prijala potrebné kroky a 

mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkali organizácie a chodu nemocnice. Ich cieľom bolo ochrániť zamestnancov 

nemocnice, ako aj pacientov a zabrániť tak prípadnému šíreniu koronavírusu COVID-19. Prvým z prijatých 

opatrení bolo obmedzenie a regulácia vstupu pacientov do nemocnice. Pri vstupe do areálu sa pacientom 

kontrolovala telesná teplota, zároveň boli povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťovala 

cestovateľská anamnéza pacienta. Vzhľadom na závažnosť situácie a ochranu zdravotníckeho personálu nebolo 

možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty. Nemocnica taktiež reprofilizovala 13 

lôžok pre  COVID pozitívnych pacientov. Po dobu trvania núdzového stavu, t.j. do 15.06.2020, nemocnica 

spĺňala všetky požiadavky sprísneného hygienicko-epidemiologického režimu a chodu prevádzky zariadenia za 

účelom prevencie proti ochoreniu COVID-19. Po tomto termíne došlo k celoslovenskému uvoľňovaniu opatrení, 

ktoré sa prejavili aj v rámci života nemocnice, ktorá sa vrátila do takmer predpandemického stavu. Povolili sa 

návštevy pacientov a bol zabezpečený riadny chod ambulancií a oddelení.  

     Dňa 15.6.2020 sa uskutočnila oslava 30. výročia založenia skupiny AGEL. 

     Dňa 01.08.2020 nemocnica prijala zmenu obchodného mena. Z predtým používaného názvu Všeobecná 

nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., člen skupiny AGEL sa stala Nemocnica AGEL Levoča a.s. 

     Záver leta minulého roka sa niesol v duchu opätovného zhoršovania epidemiologickej situácie v rámci celej 

SR, kedy sa nemocnica začala pripravovať na druhú vlnu pandémie. V tomto období vrcholili prípravy na 

certifikáciu ISO 9001 a ISO 14 001. Získanie certifikátu kvality si vyžadovalo intenzívnu prípravu počas celého 
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roka. Certifikát kvality, ktorý bol udelený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o., je platný do 04.11.2023, kedy bude 

nemocnicu čakať obhajoba tohto certifikátu. 

     Pandémia koronavírusu negatívne poznačila dlhoročnú tradíciu levočského lekárskeho dňa, ktorý musel byť 

z týchto dôvodov zrušený. Za priaznivých okolností by sme si tak v októbri 2020 zároveň slávnostne pripomenuli 

120. výročie vzniku levočskej nemocnice.  

     V období dvoch kôl celoplošného testovania antigénovými testami sme od Ministerstva zdravotníctva SR 

dostali ďalší príkaz číslo S16335-2020-OKM-1, ktorým sme boli opäť určení za subjekt hospodárskej mobilizácie, 

pričom sme reprofilizovali 35 lôžok s prívodom kyslíka pre COVID pozitívnych pacientov na internom oddelení a 

4 lôžka s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.  

 

III. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku 

 

     Nemocnica AGEL Levoča a. s. poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu rozhodnutia Prešovského 

samosprávneho kraja o povolení prevádzkovať zdravotnícke zariadenie – všeobecnú nemocnicu č. 07328/2020-

OZ-HAR zo dňa 21.08.2020. Naša organizácia je stálym akreditovaným výučbovým zdravotníckym pracoviskom 

v súlade s  akreditovaným špecializačným študijným programom, v špecializačnom odbore pediatria 

a všeobecné lekárstvo v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR. Zároveň stabilne pôsobí 

aj ako výučbové pracovisko pre Strednú zdravotnícku školu Štefana Kluberta Levoča na základe Zmluvy o určení 

výučbového zdravotníckeho zariadenia, ako aj pre študentov Prešovskej univerzity v Prešove, Fakulty 

zdravotníckych odborov v zmysle dlhodobej zmluvnej spolupráce. 

      Investičná oblasť bola v roku 2020 primárne zameraná na projekt Pracoviska centrálneho príjmu Levoča v 

celkovej hodnote 4 811 229,88 EUR. V rámci tohto projektu sa počas roka 2020 obstarali služby a materiály 

súvisiace so stavbou centrálneho príjmu, stavebným dozorom, projektovou dokumentáciou ako aj 

zdravotníckou technológiou v celkovej hodnote 2 747 248,21 EUR. Z toho bola v skupine zdravotníckej techniky 

obstaraná počítačová tomografia, zobrazovacia technika či IKT a vyhodnocovacia stanica v hodnote 

1 034 639,95 EUR financovaných z nenávratných finančných prostriedkov. S výstavbou nového centrálneho 

príjmu sa začalo v júli 2018, koncom roka 2020 bola v rámci projektu výstavby dokončená celá stavba vrátane 

elektriny, vody, kúrenia, zastrešenia a osvetlenia vchodu, ako aj terénne úpravy blízkeho okolia. Finalizovali sa 

koncové prvky vnútorných rozvodov elektroinštalácie a rozvodov medicinálnych plynov, došlo k povrchovým 

úpravám podláh a stien, ochranných prvkov stien, rohov a dverí. Zároveň sa realizovali prípravy pre montáž 

zdravotníckej techniky, dopĺňali sa bezpečnostné prvky a zábradlia, uskutočňovali školiace procesy pre 

zdravotníkov. 

      Z hľadiska stavebno-technického došlo počas uplynulého obdobia k vyhotoveniu niekoľkých projektových 

dokumentácií a k rekonštrukciám dažďovej kanalizácie na psychiatrickom pavilóne ako aj tunajšom rozvode 

medicinálnych plynov, či k opravám spočívajúcich v dokončení nového diagnostického centra v budove 

psychiatrického pavilónu a pracovísk RTG, MMG a USG. Uskutočnila sa aj rekonštrukcia strechy pavilónu 

interného oddelenia v hodnote 13 243,03 EUR.  

       Naša spoločnosť investovala aj do nezdravotníckej techniky a prevádzky ako takej.  

IV. Ekonomická oblasť 

 

     Nemocnica AGEL Levoča a. s. dosiahla za účtovné obdobie roku 2020 výsledok hospodárenia po zdanení vo 

výške 461 884,19 EUR. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje zlepšenie o 93 650,96 EUR. Celkové výnosy 

boli vo výške 19,989 mil. EUR, čo predstavuje priemerný mesačný výnos 1,666 mil. EUR. V porovnaní s rokom 

2019 boli celkové výnosy vyššie o 1,392 mil. EUR, teda o 7,5 %.  Tržby zo zdravotných poisťovní za poskytovanú 

zdravotnú starostlivosť tvorili 85,5 % celkových výnosov spoločnosti a boli vo výške 17,101 mil. EUR, čo je 
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priemerne mesačne 1,425 mil. EUR. Oproti roku 2019 predstavovali navýšenie o 1,201 mil. EUR, čo je viac o 7,6 

%. Dôvodom nárastu tržieb zo zdravotných poisťovní za poskytovanú zdravotnú starostlivosť bolo navýšenie 

zmluvných prospektívnych rozpočtov na kompenzáciu zvýšených mzdových nárokov v súvislosti s valorizáciou 

miezd zdravotníckych pracovníkov.         

     Celkové náklady spoločnosti v roku 2020 boli vo výške 19,528 mil. EUR, čo je priemerne mesačne 1,627 mil. 

EUR. Náklady boli v porovnaní s rokom 2019 vyššie o 1,299 mil. EUR, čo je viac o 7,1 %.  

      

Tabuľka č.1:   Porovnanie HV, nákladov a výnosov za roky 2020 a 2019 

 

Hospodársky výsledok spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča a. s. 

  rok 2020 rok 2019 
porovnanie r.2020 vs 

r.2019 

  (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v %) 

Hospodársky výsledok  461 884 368 233 93 651 25,4% 

Náklady spolu 19 527 702 18 229 047 1 298 655 7,1% 

Výnosy spolu 19 989 586 18 597 280 1 392 306 7,5% 

Spotreba materiálu 3 263 987 2 910 291 353 696 12,2% 

Spotreba energií 336 208 322 378 13 830 4,3% 

Náklady na predaný tovar 1 173 416 1 296 929 -123 513 -9,5% 

Opravy a údržba  182 572 231 880 -49 309 -21,3% 

Cestovné 3 073 14 960 -11 887 -79,5% 

Náklady na reprezentáciu 3 776 6 421 -2 645 -41,2% 

Služby  1 516 224 1 058 000 458 224 43,3% 

Osobné náklady  12 036 880 11 432 683 604 197 5,3% 

Dane a poplatky  45 769 33 110 12 659 38,2% 

Ostatné náklady  518 069 530 407 -12 338 -2,3% 

Odpisy  293 403 257 976 35 427 13,7% 

Finančné náklady  23 255 26 346 -3 091 -11,7% 

Dane z príjmov 131 070 107 666 23 404 21,7% 

Tržby zo ZP 17 100 666 15 899 059 1 201 607 7,6% 

Tržby z predaja služieb (okrem ZP) 215 555 250 707 -35 152 -14,0% 

Tržby za tovar 1 332 139 1 484 399 -152 260 -10,3% 

Aktivácia  291 998 387 460 -95 462 -24,6% 

Ostatné výnosy  1 049 230 575 656 473 574 82,3% 

     

 

 

V. Personálna oblasť 

 

     V rámci žiadostí o prijatie do zamestnania personálne a mzdové oddelenie spoločnosti eviduje doručených 

spolu 21 žiadostí o zamestnanie absolventov lekárskych fakúlt,  žiadosti zdravotníckych asistentov, zdravotných 
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laborantov ako aj rádiologických technikov. Stálym problémom zostáva nedostatočné množstvo žiadostí sestier, 

či už absolventiek alebo sestier s praxou. 

- Pravidelne na detskom oddelení vypomáhajú s ústavnými pohotovostnými službami externí lekári.  Tri 

lekárky sú zaradené v rezidentskom programe na Slovenskej zdravotníckej univerzite, z toho dve lekárky 

sú t. č. na rodičovskej dovolenke.; 

- Dobrá personálna a stabilná situácia je na rádiodiagnostickom oddelení v kategórii lekár, kde je 

vyvážený počet atestovaných a neatestovaných lekárov; 

- Nepriaznivá situácia pretrváva na urologickom oddelení.  Záujem zo strany absolventov o pozíciu lekára 

na danom oddelení je nízky; 

- Stabilná personálna situácia je na neurologickom oddelení, kde je v súčasnosti dostatok atestovaných 

lekárov; 

- Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a na oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti je 

personálna situácia vážnejšia; 

- Na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie nastala komplikovanejšia situácia.  Na oddelení 

vypomáhajú s ÚPS lekári, ktorí skončili pracovný pomer a spoločnosť s nimi iniciovala spoluprácu na 

základe dohody; 

- Vyšší záujem zo strany absolventov je práve o zamestnanie na psychiatrickom oddelení; 

- Pomerne vysoká miera fluktuácie je problémom na internom oddelení v kategórii lekár. Akútnym 

problémom je absencia atestovaných lekárov v ambulanciách na internom oddelení. Podobný problém 

je aj v kategórii sestra, keďže uchádzačky nemajú záujem o prácu na tomto oddelení z dôvodu jej 

náročnosti; 

- Na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, onkologickej ambulancii, na oddelení klinickej biochémie, 

hematológie a transfúziológie, patologicko - anatomickom oddelení, v očnej ambulancii, v ORL 

ambulancii, v gynekologickej ambulancii, vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast, vo všeobecnej 

ambulancii pre dospelých a v nemocničnej lekárni je situácia stabilizovaná, bez väčších alebo akútnych 

problémov; 

 

VI. Plány nemocnice 

       Hlavným cieľom do budúceho obdobia bude úspešné ukončenie projektu vybudovania Pracoviska 

centrálneho  príjmu a súčasné spustenie jeho prevádzky s personálnym a materiálno-technickým 

zabezpečením.  

       Ďalej spoločnosť plánuje na neurologickom oddelení vybudovať Centrum pre diagnostiku a liečbu 

demyelinizačných ochorení a využívať služby logopéda za účelom rehabilitácie fatických porúch, porúch 

artikulácie a dysfágie, rozvoj iktového centra, na chirurgickom oddelení podporiť miniinvazívnu chirurgiu, rozvoj 

traumatológie v zmysle rozšírenia spektra operácií,  zlepšenia komfortu pre pacientov aj personál, na oddelení 

anestéziológie a intenzívnej medicíny zlepšiť a zvýšiť využívanie USG diagnostiky, zaviesť používanie 

jednorazových flexibilných bronchoskopov a zabezpečiť dôslednú aplikáciu princípov bezpečného podávania 

anestézie. V pláne je aj rozšírenie oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti, vzhľadom k demografickej 

štruktúre prehodnotiť vznik oddelenie dlhodobo chorých resp. geriatrického oddelenia, rozšírenie vybavenia 

gynekologickej ambulancie, rozbehnutie JAS v odbore gynekológia, rozšírenie vybavenia internej ambulancie, 

zriadenie mamárneho centra s komplexnou preventívno-diagnosticko-terapeutickou starostlivosťou o klientky 

s potenciálnym resp. diagnostikovaným ochorením prsníka s nadväznou onkologickou a chirurgickou 

starostlivosťou. V spoločnosti je snaha o vznik nových ambulancií všeobecného lekára pre dospelých, pre deti a 

dorast a endokrinologickej ambulancie ako aj o rozvoj aktivít v oblasti duševného zdravia (potenciálna akvizícia 

psychiatrickej liečebne ako podpora existujúceho psychiatrického oddelenia). 
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VII. Záver 

  

      Tak ako po minulé roky je prioritou nemocnice dosiahnutie stability zdravotníckeho personálu na lekárskom 

a ošetrovateľskom úseku, zvyšovanie celkovej odbornosti zamestnancov spolu s postupným rozširovaním a 

skvalitňovaním služieb v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
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