Správa o hospodárení spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča a.s. za rok 2021
(materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2022)
I. Úvod a zhodnotenie roka 2021
Náročné obdobie minulého roka bolo opätovne poznačené pandémiou ochorenia COVID-19 a vyžadovalo
si obetavosť zdravotníckych pracovníkov. Profesionalita zamestnancov našich zariadení a ich plná koncentrácia
na to, ako čo najlepšie zvládnuť prebiehajúcu pandémiu koronavírusu a zabezpečiť, aby jej dopady boli vo
všetkých smeroch čo najmenej citeľné, sa prejavila v plnom rozsahu. V danej situácií všetky podnikateľské,
finančné, investičné a personálne plány museli byť s ohľadom na rozbiehajúcu sa pandémiu promptne
prehodnotené a prispôsobené tak nečakanej situácii. Čelili sme 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. V plnom rozsahu sa prejavili charaktery či už pozitívne, ale aj negatívne.
Napriek všetkému sme dokázali, že vieme zvládnuť extrémne, neočakávané a fyzicky ako aj psychicky náročné
situácie.
V rámci 10. ročníka ankety „Najzamestnávateľ“ portálu Profesia.sk sa spoločnosť AGEL SK a. s. umiestnila
v kategórii nemocnice a zdravotná starostlivosť na 1. mieste.
II. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku
Nemocnica AGEL Levoča a. s. poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu aktuálne platného rozhodnutia
Prešovského samosprávneho kraja o povolení prevádzkovať zdravotnícke zariadenie – všeobecnú nemocnicu č.
05674/2022-OZ-HAR zo dňa 03.05.2022. 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. Nemocnica AGEL Levoča a.s. taktiež poskytuje
výučbovú základňu pre desiatky študentov medicíny ročne, a to v rámci ich povinnej praxe štúdia všeobecného
lekárstva.
Investičná oblasť bola v roku 2021 primárne zameraná na dokončenie Centrálneho príjmu, kolaudácia
stavby prebehla v mesiaci apríl 2021. Bezprostredne na to sa investovalo do vybavenia operačných sál spolu vo
výške 70 000 EUR, taktiež do rekonštrukcie interného oddelenia spolu vo výške 230 000 EUR ako aj do vybavenia
neurologického oddelenia vo výške 25 000 EUR.
Nemocnica investovala aj do nezdravotníckej techniky a prevádzky ako takej.
III. Ekonomická oblasť
Nemocnica AGEL Levoča a. s. dosiahla za účtovné obdobie roku 2021 výsledok hospodárenia po zdanení
vo výške 1 133 374 EUR. V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje zlepšenie o 671,5 tis. EUR hlavne kvôli
pandémii ochorenia COVID-19.
Celkové výnosy boli vo výške 22,463 mil. EUR, v porovnaní s rokom 2020 boli celkové výnosy vyššie o 2,473 mil.
EUR.
Tržby zo zdravotných poisťovní za poskytovanú zdravotnú starostlivosť tvorili 83 % celkových výnosov
spoločnosti a boli vo výške 18,561 mil. EUR.

Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča, Tel: 053/3332341, E-mail: sekretariat@nle.agel.sk, www.nemocnicalevoca.agel.sk,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka číslo 1337/V,
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., SWIFT: CEKOSKBX, Číslo účtu: 25731643/ 7500,
IBAN: SK69 7500 0000 0000 25731643, IČO: 36594849, DIČ:2022028932, IČ DPH: SK7120001372 www.agel.sk
1/3

Celkové náklady spoločnosti v roku 2021 boli vo výške 21,330 mil. EUR, náklady boli v porovnaní s rokom 2020
vyššie o 1,802 mil. EUR.
Tabuľka č.1: Porovnanie HV, nákladov a výnosov za roky 2020 a 2021

IV. Personálna oblasť
V personálne oblasti dochádzalo v roku 2021 k turbulenciám, ktoré vyvrcholili odchodom primára OAIM
a jeho zástupkyne. Situácia bola riešená v krízovom režime a bola úspešne zvládnutá. Rovnako došlo k zmene na
pozícií primára oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie.
V súčasnom období je personálna situácia stabilná. OAIM je obsadené lekármi a k 01.07.2022 prichádza ďalší. Za
posledné mesiace boli prijatí 6 lekári z Ukrajiny a 10 absolventi, väčšinou z regiónu Levoče.
V. Plány nemocnice
V roku 2021 sa podarilo Nemocnici AGEL Levoča a.s. vyrovnať historickú stratu a spoločnosť plánuje v
budúcnosti ďalej investovať. Hlavným cieľom v roku 2022 je pokračovanie v napĺňaní pozitívneho HV, stabilizácii
a príprave rozvoja pre budúce roky.
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Nemocnica AGEL Levoča a.s. v roku 2022 ďalej plánuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizáciu projektu vybudovania Pavilónu chirurgických odborov a súčasne spustenie jeho prevádzky s
personálnym a materiálno-technickým zabezpečením,
rekonštrukciu JIS - interného oddelenia
výstavbu nového moderného pracoviska magnetickej rezonancie a jeho uvedenie do prevádzky,
prípravu na vybudovanie pracoviska domova sociálnych služieb na komunitnej úrovni,
posilnenie ambulantného sektora a JZS v odbore urológia,
aktivizovanie viac etapového projektu „Chirurgicko- intenzivistického klastra“ Spišských nemocníc
(NLE, NKK, NKR)“, s využitím synergického efektu Spišského klastra,
zaistenie prevádzky OAIM so zameraním na oblasť resuscitácie pre existujúce oddelenia a anestéziu
pre operácie,
prevádzkovanie ortopedickej ambulancie a JZS v danom odbore,
prípravu oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti vzhľadom k demografickej štruktúre
obyvateľstva spádovej oblasti,
zlepšenie včasnej diagnostiky a zavádzanie nových diagnostických a terapeutických metód,
centralizáciu realizácie služieb a racionalizácia nákladov v oblasti personálu a nákupu potravín.

VI. 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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