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1. Základné údaje o organizácii  
 
1.1 História 
 
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 transformačného zákona vydala rozhodnutie 
Uznesením č. 501 zo dňa 26. mája 2004 o transformácii  štátnej príspevkovej organizácie 
„Vysokošpecializovaný odborný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Nitra-Zobor“ na 
neziskovú organizáciu s názvom Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o. Súčasťou 
rozhodnutia vlády je Zakladacia listina neziskovej organizácie, Štatút neziskovej organizácie 
a súpis prioritného majetku. 

 
Krajský úrad v Nitre rozhodnutím č. 2004/05293 zo dňa 30.8.2004 zaregistroval dňom 1.9.2004 
pod č. OVVS/NO-42/2004  neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby 
s názvom „Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o.“ so sídlom Kláštorská 134, Nitra. 
Zakladateľmi sú Ministerstvo zdravotníctva SR a  265 zdravotníckych zamestnancov. Zoznam 
zakladateľov a výška ich vkladov sú uvedené vyššie uvedenom  rozhodnutí KÚ v Nitre. 
Správna rada na svojom zasadnutí dňa 1.2.2005 prerokovala  návrh na zmenu názvu neziskovej 
organizácie „Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o“. V zmysle § 97, písm. i)  zákona č. 
578/2004 Z.z. „ Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov“  zmenila názov na „Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.“ (ďalej len ŠN 
sv. Svorada Zobor, n.o., alebo nemocnica). Uvedená zmena  názvu bola vykonaná Dodatkom č. 
1 k Štatútu ŠN sv. Svorada Zobor, n.o (ďalej len Štatút). 
V registri  neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby na Krajskom 
úrade v Nitre bol Dodatok č. 1 k Štatútu zaregistrovaný  na základe rozhodnutia Krajského úradu 
v Nitre č. 2005/07939 zo dňa 1.6.2005. Rozhodnutie o zmene názvu nadobudlo právoplatnosť 
dňom 1.6.2005. 

 
Právnymi predchodcami Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. boli:  
 

1.9. 2004 - 31.05.2005    Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o.   
1.3.1999 - 31.08.2004     Vysokošpecializovaný odborný ústav tuberkulózy a      respiračných   

chorôb   Nitra – Zobor, 
1.1.1994 - 28.02.1999     Odborný liečebný ústav  tuberkulózy a respiračných chorôb          
                                        Nitra - Zobor, 
      1961 - 31.12.1993     Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb      
                                        Nitra -Zobor, ako súčasť Ústavu  tuberkulózy  a respiračných   
                                        chorôb Bratislava -  Podunajské Biskupice  

             1955 - 1960              Krajská tuberkulózna liečebňa Nitra-Zobor,  
      Jún 1948 - 1955              Štátny ústav pre liečenie tuberkulózy Horné Lefantovce  
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1.2  Názov a sídlo organizácie 
 

Obchodné meno:  Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 
        
Sídlo organizácie:  Kláštorská 134, 949 88 Nitra 

 
Kontakt:   tel.: 037/6941227 

             fax: 037/6510616 
                   email: sekretariat@snzobor.sk,  
                   www.snzobor.sk 
Registrácia:  Obvodný úrad v Nitre,  Register neziskových organizácií poskytujúcich  

všeobecne prospešné služby pod č. VVS/NO-42/2004 
 
IČO:    37971832 

 
1.3 Zameranie neziskovej organizácie 

 
Predmetom činnosti nemocnice je poskytovanie ambulantnej  a ústavnej liečebno-preventívnej 
starostlivosti a výučba frekventantov Slovenskej zdravotnej univerzity.  
 
Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci predmetu činnosti je: 
 
1) Ambulantná zdravotná starostlivosť - všeobecná v odbore: 
      a)       všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých. 

2) Ambulantná zdravotná starostlivosť - špecializovaná v odbore a činnostiach: 
a)       diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, 

     b)       fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, 
     c)       gastroenterológia, 
     d)       geriatria, 
    e)       chirurgia, 

f)  klinická biochémia - metabolické poruchy výživy, 
g)       klinická imunológia a alergológia, 
h)       klinická onkológia, 
i)        klinická psychológia, 
j)        osteológia, 
k)  paliatívna medicína, 
l)   pneumológia a ftizeológia, 
m)      reumatológia, 
n)       sonografické vyšetrenia v jednotlivých certifikovaných  odboroch, 
o)       vnútorné lekárstvo. 
 

3) Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore a v činnostiach: 
a)      pneumológia a ftizeológia, 
b) klinická onkológia, 
c) anestéziológia a intenzívna medicína, 
d) geriatria, 
e) starostlivosť o dlhodobo chorých, 
f) vnútorné lekárstvo.       

                                                                    

4)       Konziliárna lekárska služba v odbore a činnostiach: 
            a) cytologická diagnostika, 
            b) dermatológia,

http://www.snzobor.sk/
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            c) gynekológia a pôrodníctvo, 
d)       kardiológia, 
e)       neurológia, 
f) oftalmológia, 
g) ortopédia, 
h) otorinolaryngológia, 
i) patologická anatómia, 
j) psychiatria, 
k) urológia. 

5) Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odbore a činnostiach : 
a) endoskopia, 
b) funkčná diagnostika, 
c) fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, 
d) klinická biochémia, 
e) klinická mikrobiológia, 
f) rádiológia. 

6) Národné referenčné centrum pre mykobaktérie – do 31.5.2011.                                  
  Na základe prípisu Ministerstva zdravotníctva SR  číslo Z25371/2011-OZS  zo dňa 

10.5.2011 presunuté dňom 1.6.2011 do Národného ústavu tuberkulózy,  pľúcnych chorôb 
a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.  

7) Osteocentrum 

8) Jednodňová starostlivosť v špecializovanom ambulantnom zariadení v odbore: 
a)       chirurgia. 

9) Liečebná výživa a stravovanie 

10) Ošetrovateľská starostlivosť 

11) Lekárenská starostlivosť 

12) Aplikácia vedy a výskumu 
      
Na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia MZ SR vydalo dňa 23. augusta 2010 podľa § 17 
zákona č. 578/2004 Z.z.  povolenie  pod číslom Z42459-2010-OP, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 6.  októbra 2010. Súčasne bolo zrušené povolenie na poskytovanie ZS vydané 
ministerstvom dňa 30. marca 2007 pod č. 12881-3/2007/-OP, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12. 
apríla 2007. 
 
Okrem činností uvedených  v odsekoch  (1) až (11)  plní nemocnica  ďalšie  úlohy,  najmä v 
odbore pneumológie a ftizeológie, ktorými ju poverí buď ministerstvo zdravotníctva alebo iné 
príslušné inštitúcie. 
 
Okrem poskytovania činnosti v rámci predmetu činnosti je nemocnica zapojená do 
medzinárodného programu Zdravia podporujúcich nemocníc (v skr. HPH - Health Promoting 
Hospitals) a vyvíja bohaté aktivity smerom do komunity. Týkajú sa problematiky boja proti  
rakovine pľúc, fajčeniu, prevencie a skorého záchytu osteoporózy, výživy v zlepšení 
starostlivosti o osoby v geriatrickom veku, a i.  
 
Špecializovaná nemocnica  na základe Živnostenského listu č. ŽO-2005/09661/2/C05 vydaného 
dňa 19.8.2005 Obvodným úradom v Nitre , Odborom živnostenského podnikania, je oprávnená 
vykonávať  nasledovnú  podnikateľskú činnosť : 

1) ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností, 
2) pohostinskú činnosť,
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3) pranie, čistiace a upratovacie práce, 
4) zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, 
5) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb     
    spojených s  prenájmom. 

Podnikateľská činnosť je od  1.polroku 2008 rozšírená o: 
1) prevádzkovanie verejných vodovodov kategórie V-I na základe Živnostenského listu 

č.OŽP-C/2008/05453-2 vydaného dňa 27.5.2008 Obvodným úradom v Nitre, odborom 
živnostenského podnikania, 

2) Prevádzkovanie verejných kanalizácií kategórie K-I na základe Živnostenského listu č. 
OŽP-C/2008/05453-3 vydaného dňa 27.5.2008 Obvodným úradom v Nitre, odborom 
živnostenského podnikania. 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zriadila v ŠN sv. Svorada Zobor,   n .o.        1. 
apríla 2003 najprv svoje školiace pracovisko, ktoré sa po splnení príslušných podmienok od  júna 
2004 transformovalo na  výučbovú základňu SZU. ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. ako Výučbová 
základňa SZU každoročne poskytuje pre lekárov postgraduálne vzdelávanie v odbore 
pneumológia a ftizeológia a súčasne i vzdelávanie v oblasti komplexnej ošetrovateľskej 
starostlivosti v odbore   pneumológia  a ftizeológia.   

Od 1.4.2006 bolo v Špecializovanej nemocnici Ministerstvom zdravotníctva SR zriadené  
Národné referenčné centrum pre mykobaktérie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré ukončilo 
svoju činnosť k 31.5.2011, nakoľko bolo Ministerstvom zdravotníctva SR od 1.6.2011 presunuté 
do Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných 
Hágoch. 
 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada n.o. Zobor sa riadi zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o 
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 578/2004  Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotných 
pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  ako aj platnými zákonmi v oblasti financovania, 
účtovníctva, hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom.  
 V roku 2011 bolo účtovníctvo vedené v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky zo dňa 14.11.2007 č. MF/24342/2007–74, ktorým sa upravujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo 
zriadené na účel podnikania v znení  opatrení z 27.11.2008 č. MF/24485/2008-74, z 12.3.2009 č. 
MF/10294/2009-74, z  3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 a opatrenia č. MF/25000/2010-
74 z 26.11.2010. 
Výdavky na svoju činnosť nemocnica uhrádzala z tržieb za zdravotnú starostlivosť na základe 
uzavretých zmlúv so zdravotnými poisťovňami v súlade so zákonmi: č. 576/2004 Z.z. o 
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 577/2004 Z.z. o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za 
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 
č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj z 
tržieb z podnikateľskej činnosti, vykonávanej na základe živnostenských listov  a z darov. 

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. má zavedený systém manažérstva kvality 
v súlade s normou ISO 9001:2008. V  roku 2011 ho uplatňovala na všetkých pracoviskách. 
V závere roka  2011 bol vykonaný 2.dozorný  audit akreditovanou certifikačnou spoločnosťou 
ACB, s.r.o, Dolný Šianec, Trenčín. Cieľom auditu bolo preveriť zhodu vybudovaného 
manažérskeho systému s požiadavkami normy STN EN ISO 9001 v ústavnej a ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti, činnosti diagnosticko-liečebného komplementu, lekárenskej 
starostlivosti a súvisiacich podporných procesoch  v rámci predmetu činnosti.
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Vedúci audítor na základe výsledkov auditu skonštatoval, že Špecializovaná nemocnica sv. 
Svorada Zobor n.o., má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality  a odporučil 
certifikačnému orgánu ACB, aby potvrdil platnosť certifikátu systému manažérstva kvality na 
ďalší rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V nadväznosti na udelený a obhájený certifikát systému manažérstva kvality podľa normy STN 
EN ISO 9001:2008 a vychádzajúc z predmetu činnosti si nemocnica vytýčila na roky 2010 – 
2012 nasledovnú politiku kvality: 

1. Udržovaním a zvyšovaním kvality poskytovaných vysokošpecializovaných zdravotných 
služieb ako aj bezpečnosti a  spokojnosti svojich chorých, ďalej posilňovať svoje 
dominantné postavenie v nadregionálnom priestore. 

2. Zabezpečiť trvalú finančnú stabilitu organizácie. 
3. Zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov. 
4. Zabezpečiť stabilizáciu a motiváciu zamestnancov v rámci konkurenčného prostredia 

zdravotníckeho trhu. 
5. Zabezpečiť úlohy ochrany zdravia a bezpečnosti pacientov v súlade s § 2, zák. 

č.576/2004 Z.z., prispievať k cieľovému zameraniu predĺženia života, zlepšenia kvality  
života a na zabezpečenie zdravého vývoja budúcich generácií.



7 
 

Ciele kvality na rok  2011 
 
Manažment nemocnice prijal na rok 2011 celkom 6 cieľov kvality. 
1. Zvýšiť spokojnosť a bezpečnosť pacientov a personálu a prostredníctvom dotazníka 

spokojnosti na jednotlivých oddeleniach vyhodnocovať dosiahnuté výsledky a na 
prevádzkových  poradách prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov.  

2. Ukončiť rekonštrukciu III.. poschodia pavilónu „B“ vytvoriť podmienky pre lôžkovú 
a ambulantnú časť Oddelenia klinickej onkológie  a zlepšiť pracovné podmienky pre 
zamestnancov tohto  oddelenia. Priestorové podmienky riešiť v súlade s vyhláškou MZ SR č. 
44/2008 Z.z.. 

3. Udržať chybovosť prvotného vykazovania zdravotníckych výkonov  pre ZP pod 2,5 % .  
4. Realizáciou projektu „Ďalší rozvoj ľudských zdrojov a profesionalizácia poskytovaných 

služieb“ dosiahnuť vyššiu  vzdelanostnú   úroveň   zamestnancov.  
5. V súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 44/2008 Z.z. realizovať oprávnené potreby 

jednotlivých oddelení v súlade so schváleným investičným plánom na rok 2011. 
6. Zabezpečiť v roku 2011 pravidelné vyhodnocovanie hospodárenia nákladových stredísk 

nemocnice a prijímaním účinných opatrení a pravidelným vyhodnocovaním zabezpečiť 
v roku 2011 vyrovnané hospodárenie nemocnice. 

           
Ciele kvality ako i politika kvality boli pravidelne hodnotené a vyhodnocované na 
poradách vedenia nemocnice.  
 
Vyhodnotenie cieľov kvality za rok 2011 bolo prezentované v Správe o funkčnosti a účinnosti 
SMK, ktorá bola predkladaná pri  dozornom audite. 
Vyhodnotenie cieľov kvality za rok 2011 bolo nasledovné:  

x K bodu 1 – Dotazníky spokojnosti z jednotlivých oddelení sú pravidelne vyhodnocované 
a negatívne prípady riešené poradou vedenia nemocnice. Ich odstraňovanie bolo zaradené 
do úloh manažmentu (viď nákup technického zabezpečenia logistiky stravy, postupná 
rekonštrukcia sociálnych zariadení, obnovenie zariadení slúžiacich pre pacientov 
a ďalšie). 

x K bodu 2  -  úloha splnená nasledovne: 
Nemocnica realizovala rekonštrukciu III. poschodia pavilónu „B“ s cieľom vytvorenia 
vyššieho komfortu pre pacientov Oddelenia klinickej onkológie  ako i vytvorenie 
vhodných podmienok pacientom onkologickej ambulancie. V rámci ambulancie sú 
vytvorené podmienky na podávanie cytostatík v klimatizovaných priestoroch. Okrem 
nových priestorových podmienok bola zabezpečená výmena okien na plastové, čo 
prispieva k energetickým úsporám nemocnice. Rekonštruované sociálne zariadenia pre 
pacientov spĺňajú aj podmienky nad rámec požadovaných hygienických noriem. Splnili 
sa aj podmienky protipožiarnej ochrany inštaláciou novej požiarnej signalizácie. 
Najnovšie podmienky komunikácie sú splnené zabudovaním komunikačných 
prostriedkov sestra-pacient. Nová elektroinštalácia zabezpečuje bezpečný prenos 
požadovaných elektrických príkonov. Rekonštrukcia zahŕňa aj vytvorenie dostatočných 
pracovných priestorov ako i sociálneho zázemia pre zamestnancov oddelenia. 
Čiastočne sa zrekonštruovalo aj I. poschodie pavilónu „B“ pre činnosť Geriatrického 
oddelenia, ktorú v ďalšom období roka 2012 je žiaduce ukončiť podľa disponibilných 
finančných prostriedkov. 

x  K bodu 3 –   Ukazovateľ - chybovosť  prvotného vykazovania zdravotných výkonov pre 
zdravotné poisťovne bol  pravidelne mesačne vyhodnocovaný. Za obdobie roku 2011  
bola prvotná chybovosť 0,88 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo 
k zníženiu o 0,2 percentuálneho bodu.  

x K bodu 4 – Realizácia projektu „Ďalší rozvoj ľudských zdrojov a profesionalizácia 
poskytovaných služieb“ realizovaného na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
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x finančného príspevku č. Z2714013009401 zo dňa 21.6.2010 prebiehala v roku 2011 
podľa schváleného časového rámca Projektu (Dodatok č.4 k zmluve). 

   
    Dosiahnutie vyššej vzdelanostnej úrovne je naplánované prostredníctvom týchto    
    aktivít: 

    

Číslo 
aktivity 

Názov aktivity MJ 
 

Plánovaný počet 
vyškolených 
zamestnancov 

Stav realizácie  
k 31.12.2011 

 
      1 

Stratégia v oblasti efektívneho riadenia 
organizácie a ľudských zdrojov 

 
počet 

Vypracovanie štúdie, 
analýz, strategických 
dokumentov 

 
 Štúdia odovzdaná 
31.10.2011 

 
      2 Manažérske vzdelávanie: 

Manažérske zručnosti 
 
 
Motivácia vedenie zamestnancov 
 
 
 
 
Odborné manažérske vzdelávanie v oblasti  
procesného riadenia 

 
počet 
počet 
 
počet 
počet 
 
 
 
počet 
počet 
 

 
40 zamestnancov 

42 hodín  
 

64 zamestnancov 
24 hodín  

 
 
 

40 zamestnancov 
42 hodín  

 

Prebieha  
32 kurz ukončilo  
8 navštevuje  
27.1.2012 plánované 
ukončenie 
32 kurz ukončilo  
8 navštevuje  
24  zamestnancov  
pokračuje  
      január – apríl 2012  
plánované  ukončenie 
Kurz  plánovaný na 
 január – marec  2012 
 

 
       3 

Vzdelávanie v oblasti procesného riadenia a 
kontrolingu 

počet 
počet 

80 zamestnancov 
6 školení 

Začne v januári 2012 

       4 Školenie Riadenie rizík a bezpečnosť pacienta počet 
počet 

16 zamestnancov 
7 školení 16 – Aktivita ukončená 

       5 Kurzy cudzieho jazyka počet 
počet 

80 zamestnancov 
2 školenia 

48 zamestnancov 
 ukončilo kurz 
32 – navštevuje, plánované 
ukončenie v máji 2012 

      6 Školenie PC zručností počet 
počet 

20 zamestnancov 
2 školenia 20 – Aktivita ukončená 

      7 Špecializované odborné 
vzdelávanie 

počet 
počet 

72 zamestnancov 
2 školenia 

Kurzy budú prebiehať roku 
2012 
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K bodu 5 – Zabezpečovanie investičných požiadaviek  v zmysle napĺňania oprávnených 
potrieb organizačných jednotiek sa v roku 2011 realizovalo podľa schváleného investičného 
plánu. Z investičného plánu boli realizované  nasledovné položky:  
¾ spirometrický prístrojový systém, 
¾ doplnenie vybavenia spánkového laboratória prístrojmi AutoCPAP so SW    

a infračervenou videokamerou, 
¾ inhalačné prístroje ultrazvukové, 
¾ clona do RTG prístroja Digigraf, 
¾ polohovacie postele s antidekubitovými matracmi s kompresormi, 
¾ EKG prenosné prístroje,  
¾ chladiaca technika, 
¾ mobilné germicídne žiariče,  
¾ odsávačky biologického materiálu, 
¾ infúzne pumpy a dávkovače liečiv, 
¾ externé defibrilátory 

 
Nad rámec investičného plánu v rámci havarijnej situácie na OAIM ( kde došlo 
k neopraviteľnej poruche jestvujúcich prístrojov na pľúcnu ventiláciu) bol zakúpený pľúcny 
ventilátor iVent 101 a Medicínsky kompresor DK50 D. Finančné prostriedky na ich 
obstaranie  na základe rozhodnutia porady vedenia nemocnice a schválenia Správnou radou 
ŠN boli vyčlenené z finančných prostriedkov, ktoré nemocnica získala v rámci  2% daní 
fyzických a právnických osôb za rok 2011.   
 
x K bodu 6 – Hospodárenie nákladových stredísk sa na poradách vedenia štvrťročne 

hodnotilo a prijímali sa opatrenia na zvýšenie výkonnosti, poprípade znižovanie 
nákladov.  
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti t.j. z poskytovania zdravotnej starostlivosti bez 
vplyvu oddlženia MZ SR bol zisk 9 956 € a z podnikateľskej činnosti zisk 424 €.  
 

      K spokojnosti a bezpečnosti dopravy pacientov a personálu do nemocnice  s nadregionálnou 
pôsobnosťou  prispela  aj oprava  hlavnej prístupovej komunikácie Kláštorská ul. koncom  

      roka 2011, zabezpečovaná z  prostriedkov rozpočtu mesta Nitra.
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 1.4     Orgány neziskovej organizácie 
 

a) Správna rada  
 
Podľa  zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby v znení neskorších predpisov, najvyšším výkonným orgánom Špecializovanej nemocnice 
sv. Svorada Zobor, n.o  je Správna rada .  
V zmysle citovaného zákona Správna rada schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku, výročnú správu 
a právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku. Rozhoduje o použití zisku a úhrade strát 
vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania, ako aj  o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení 
neziskovej organizácie, o zmenách v štatúte a o obmedzení práva riaditeľa konať v mene 
neziskovej organizácie. 
 
Zloženie správnej rady v roku 2011 bolo nasledovné: 
 
Predseda: 
 
Ing. Marián Gurina  
 
Členovia: 
 
JUDr. Štefan Šimon  
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mimoriadny profesor   
Mgr. Peter Mesároš 
MUDr. Miriam Michaličková, PhD  
Mgr. Zdenka Čavarová (od 5. októbra 2011) 
MUDr. Karol Bitter (od 5. októbra 2011) 
prof. MUDr. Marian Karvaj, CSc. (do 29.3.2011) 
Ing. Otto Mausch (do 4.októbra 2011) 
Mgr. Stanislava Paulovičová, PhD. (do 4.októbra  2011) 
 

b) Dozorná rada 
 
Dozorná rada je kontrolný orgán ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., ktorý dohliada na jej hospodárenie. 
Dozorná rada plní niektoré úlohy spojené s dohľadom nad riadnym a účelným hospodárením ŠN, 
nad nakladaním majetku a nad využívaním finančných prostriedkov.  

Členovia Dozornej rady k 31.12.2011 

predseda                     doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc. (od 30.3.2011) 

predsedníčka  MUDr. Zora Brucháčová, M.B.A, PhD,  (do 29.3.2011) 

člen                             Ing. Stanislav Jahodka (od 30.3.2011) 

člen   Ing. Marek Mesároš (od 30.3.2011) 

člen   Ing. Beata Rusová, (do 29.3.2011) 

člen    MUDr. Eva Sladká (do 29.3.2011)
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c)  Riaditeľ organizácie 
 
Činnosť Špecializovanej nemocnice sv. Svorada  Zobor, n.o.  riadi riaditeľ , ktorého volí Správna 
rada.  
 
Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť nemocnice  a  koná v jej mene. Rozhoduje 
o všetkých záležitostiach organizácie, ak nie sú zákonom č. 213/1997 Z.z., Zakladacou listinou, 
Štatútom alebo vnútornými normami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. 
Vo funkcii riaditeľ v roku 2011 boli: 
 
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc. (od 1.4.2011) 
MUDr. Dalibor Petráš (do 31. marca 2011) 
 
Poradným orgánom riaditeľa je Porada vedenia nemocnice. Členovia porady vedenia nemocnice 
v roku 2011 boli: 
 
Ing. Peter Hosťanský  – ekonomický námestník; 
štatutárny zástupca (od 3.10.2011)  
MUDr. Daniel Magula, CSc., -   námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti; 
Mgr. Stanislava Pavlovičová, PhD.,  -  námestníčka ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti 
(od 6.9.2011 počas materskej dovolenky zastupovaná Mgr. Andreou Rumančíkovou); 
Ing. Otto Mausch -  námestník prevádzkovo technický  a manažér SMK                                                                                     
štatutárny zástupca (od 15.4.2010 do 2.10.2011); 
Katarína Martišková  (od 1.januára  2011) -  referent interných auditov a kontroly . 
  

Prehľad organizačnej štruktúry ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. platnej od 1.5.2010 
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2 2. Základné ukazovatele kvantity a intenzity poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti v roku 2011 

 
Úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti  odrážajú  ukazovatele  kvantity a intenzity  
vyjadrované  podľa metodiky  NCZI  ( Národné centrum zdravotníckych  informácií ). 
        
V roku 2011  bolo v nemocnici  hospitalizovaných  3 635,5  pacientov .  Mesačný  priemer  
hospitalizovaných   pacientov  predstavuje  cca  303  pacientov   na siedmich (od 1.7.2011 
šiestich)  lôžkových oddeleniach (medziročný nárast 217,5  pacientov,  zvýšenie o 6,36 %) – viď 
aj tabuľka.  
 

 Rok 2011 Rok 2010 Index 
2011/2010 

Rozdiel 
(2011-2010) 

Počet hospitalizovaných 3 635,50 3 418,00 1,06 217,50 
Počet ošetrovacích dní 44 518,00 45 245,00 0,98    - 727,00 
Priemerná ošetrovacia doba 12,25 13,24 0,93    - 0,99 
% využitia postelí 56,65 51,87 1,09      4,78 
Evidenčný počet postelí    * 215,31 239,00 0,90  -23,69 

 
 
*  Na  návrh Správnej rady schválilo  MZ SR  zníženie posteľového fondu a počtu lôžkových oddelení  k 1.7.2011 listom  číslo 
Z39969/2011-OOš zo dňa 1.8.2011  z 239 na 192 postelí, pričom bol zároveň vyňatý lôžkový fond pôvodného III. oddelenia PaF 
v časti Horné Lefantovce z lôžkového fondu nemocnice. 

 
K skráteniu priemernej ošetrovacej doby a k zvýšeniu  efektívnosti poskytovaných 
zdravotníckych služieb počas roka 2011 významne prispelo umiestnenie  CT pracoviska  
spoločnosti Rádiológia Zobor, s r.o. v prenajatých priestoroch  pavilónu „A“ od  konca roku 
2010.  

 
V ambulantnej zložke  bolo v roku 2011  vyšetrených a  ošetrených  42 674 pacientov, čo bolo  
o 2 601 menej  ako v roku 2010 (index 2011/2010: 0,94). Pokles počtu vyšetrených a ošetrených  
bol zaznamenaný najmä v ambulanciách poliklinického oddelenia pneumológie a ftizeológie, čo 
bolo spôsobené  najmä legislatívnym ukončením BCG vakcinácie  proti  tuberkulóze  na 
rozhraní rokov 2010-2011, a čiastočne aj nižším počtom   úväzkov lekárov v roku 2011 oproti 
predchádzajúcemu roku, ale aj  zmenou vykazovania konziliárnych vyšetrení pre poistencov 
VšZP (prestali sa započítavať ako osobitné výkony a stali sa súčasťou hospitalizačného pobytu 
pacientov). 
 
Na druhej strane  evidujeme  v ambulantnej zložke  zvýšenie podielu z celkových  výnosov 
nemocnice oproti  roku 2010 o 495 tis. € . Hlavným dôvodom nárastu výnosov v ambulantnej 
zložke bolo preradenie viacerých  liekov (pôvodne preskribovaných cez recepty pre verejné 
lekárne) do kategórie  typu „A“  ( s nutnosťou nákupu cez nemocničnú lekáreň)  na základe 
Opatrenia MZ SR zo dňa 16.X.2010 č.OPL0310-S-18832_OL-2010 platnej od 1.10.2010. 
V prípade našej nemocnice sa to dotýkalo viacerých, najmä onkologických liekov. Uplatňovaním 
tohto  opatrenia sa na druhej strane o rovnakú sumu  zvýšili náklady  v spotrebe „A“ liekov.  

 
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLaZ)  uskutočnili v roku 2011 celkom 415 678 
vyšetrení a ošetrení, čo je o 8 405 vyšetrení a ošetrení viac ako v roku 2010 (index 2011/2010: 
1,02). 
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Percentuálny podiel poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo finančnom vyjadrení  pre 
zdravotné poisťovne v roku 2011 je zrejmý z nasledovného grafu: 
 
              
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Výnosy z poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 5 548 691 €  činili 90,44% 
z celkových výnosov nemocnice (6 185 363 €). 

 
Uvedené údaje poukazujú na priaznivý vývoj v poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
v kvantitatívnych a intenzitných ukazovateľoch aj v roku 2011, čo sa odzrkadlilo aj na 
priaznivých hospodárskych výsledkoch nemocnice.



14 
 

3 3. Hospodárenie organizácie 
 
Riaditeľ neziskovej organizácie predložil v novembri  2010 na schválenie Správnej rade 
(v zmysle Čl. X. ods.5 Štatútu n.o.) rozpočet na rok 2011 . Rozpočet bol zostavený ako 
vyrovnaný.  
Výnosy z hlavnej činnosti nemocnice (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) v roku 2011 boli 
oproti  rozpočtu vyššie o 8,7 %, absolútne o 445 tis € . Vyššie boli aj tržby a výnosy z 
podnikateľskej činnosti a dotácií o 161 tis. €. Rozpočet vo výnosovej časti bol splnený na 
110,97%.  
V nákladovej časti  rozpočet bol prekročený o 8,03%, absolútne o 444 tis. €. 
  
Dynamika rastu výnosov v roku 2011 v porovnaní s reestimovaným rozpočtom  a skutočnosťou 
v rokoch 2010, 2009 a 2008 je vyjadrená v uvedenom grafe. Výnosy v roku     
2011 sú zvýšené o odpustenú návratnú finančnú výpomoc MZ SR.  
 

             
 
Hospodársky výsledok za rok 2011   
  

Výnosy  v  € 
  Hospodársky výsledok  

 v  €   

      

Z 
podnikateľskej 

činnosti 

Z 
poskytnutej 

ZS   

Celkom  
v €  

  

z výnosov 
za 

poskytnutú 
ZS 

Spolu  
ZS + PČ 

Výnosy :           
  

6 135 362 

  

161 655 162 079 

  Výnosy z podnikateľskej činnosti  80 252   
        

  z poskytnutej ZS    5 903 411   

 odpustenie návratnej fin. výpomoci     151 699  

   Náklady v €   

  
    Celkom v 

€   
Náklady: na poskytnutú ZS   5 893 455 

5 973 283 
  

  na podnikateľskú činnosť 79 184     

   Daň z príjmov     644      
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Hospodársky výsledok za rok 2010  
      

Výnosy v  € 
  Hospodársky výsledok  

  v  €        

      

Z 
podnikateľskej 

činnosti 

Z 
poskytnutej 

ZS   

Celkom  
v €  

  

z výnosov 
za 

poskytnutú 
ZS  

Spolu 
 ZS + PČ 

Výnosy :           
  

5 426 162 

  

46 130 46 630 

  Výnosy z podnikateľskej činnosti  82 141   

        

  z poskytnutej ZS    5 344 021   

      Náklady v €   

  
    Celkom v 

€   
Náklady: na poskytnutú ZS    5 297 891 

5 379 532 

  
  podnikateľskú činnosť 80 942     

  
 Daň z príjmov  
  699      

 

Hospodársky výsledok nemocnice za rok 2011 bol ovplyvnený na strane výnosov zvýšením  
výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne v porovnaní s rokom 
2010 absolútne o 530 697 €, index: 1,11 ďalej odpustením návratnej finančnej výpomoci vo 
výške 151 699 €   a účinným hospodárením a realizáciou úsporných opatrení na strane nákladov.  

V súhrne možno konštatovať, že manažovanie schváleného rozpočtu v oblasti nákladov (plnenie 
rozpočtu  na 108,03 %) a výnosov (plnenie rozpočtu na 110,97 %) bolo priaznivé,  aj keď 
v rámci jednotlivých nákladových a výnosových položiek vplyvom vonkajších faktorov 
dochádzalo k ich disproporciám s rozpočtom. Zvýšenie výkonov poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti pre zdravotné poisťovne sa premietlo aj v mzdovej oblasti, kde plánované mzdové 
náklady boli prekročené o 5,56 % (absolútne o 123 547 €), spolu s odvodmi na zákonné 
poistenie prekročenie činí až 212 015 €. 

Súčasťou účtovnej závierky za rok 2011  sú aj Poznámky (§ 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov), ktoré sú obsahovo zostavené v zmysle Prílohy č.4 
k opatreniu č.MF/25682/2007-74. 
Poznámky sú prílohou Výročnej správy.
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3.1 Súvaha 
 

3.1.1 Aktíva            
                    v  € 

Strana aktív 
č.r.  Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

  Brutto  Korekcia Netto Netto 
A b 1 2 3 4 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU    r. 002 + r. 009 + r. 021 001 9 201 348 5 485 660 3 715 688 3 977 791 

1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet               r. 003 až 008 002 424 271 394 150 30 121 83 865 

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                                               
012-(072+091AÚ) 003    0 

Softvér                                                     013 - (073+091AÚ) 004 379 246 356 084 23 162 71 000 

Oceniteľné práva                                      014 - (074 + 091AÚ) 005 27 422 20 463 6 959 12 767 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 
091 AÚ) 006 17 603 17 603 0 98 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007    0 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  (051- 
095AÚ) 008    0 

2. Dlhodobý hmotný majetok                             r. 010 až r. 020 009 8 777 077 5 091 510 3 685 567 3 893 926 

Pozemky                                                                           (031) 010 569 763 x 569 763 569 763 

Umelecké diela a zbierky                                              (032) 011 156 x 156 156 

Stavby                                                      021 - (081 - 092AÚ) 012 5 000 839 2 383 437 2 617 402 2 683 232 

Stroje,prístroje a zariadenia                022 - (082 + 092AÚ) 013 2 469 400 2 259 831 209 569 264 430 

Dopravné prostriedky                                023 - (083 + 
092AÚ) 014 128 487 75 656 52 831 69 895 

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 092AÚ) 015 4 653 4 653 0 0 

Základné stádo a ťažné zvieratá             026 - (086 + 092AÚ) 016     

Drobný dlhodobý hmotný majetok          028 - (088 + 092AÚ) 017 261 799 223 303 38 496 61 854 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok          029 - (089 +092AÚ) 018 313 963 144 630 169 333 185 365 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku          (042 - 094) 019 28 017  28 017 59 231 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 
095AÚ) 020    0 

3.  Dlhodobý finančný majetok                   r. 022 až r. 028 021    0 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe              (061- 096 AÚ) 022    0 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s  podstatným vplyvom      (062 - 096 AÚ) 023    0 

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti    (065 - 096 AÚ) 024    0 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 
096 AÚ 025    0 

Ostatný dlhodobý finančný majetok                (069 - 096 AÚ)   026    0 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027    0 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 
096 AÚ) 028    0 

Kontrolné číslo                                            r. 001 až r. 028 991 27 604 044 16 456 980 11 147 064 11 933 373 
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Strana aktív č.r.  
Bežné účtovné obdobie   

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Brutto  Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051  029 1 571 181 410 1 570 771 1 337 525 

1. Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030 32 157 0 32 157 25 498 

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031 32 157 0 32 157 25 498 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-
(192+193) 032 0 0 0 0 

Výrobky                                                               (123  - 194) 033 0 0 0 0 

Zvieratá                                                               (124 - 195) 034 0 0 0 0 

Tovar                                                         (132 + 139) - 196 035 0 0 0 0 

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ - 391 AÚ) 036 0 0 0 0 

2. Dlhodobé pohľadávky                              r. 038 až r. 041 037 0 0 0 0 

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ  038 0 0 0 0 

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391AÚ) 039 0 0 0 0 

Pohľadávky voči účastníkom združení      (358AÚ - 391AÚ) 040 0 0 0 0 

Iné pohľadávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 
391AÚ 041 0 0 0 0 

3. Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042 1 049 215 410 1 048 805 952 904 

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ  043 1 041 411 410 1 041 001  947 891 

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044 4 230 0 4230 4 944 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                 
(336 ) 045 0 x 0 0 

Daňové pohľadávky                                             (341 až 345)  046 0 x 0 0 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348) 047 0 x 0 0 

Pohľadávky voči účastníkom združení         (358 AÚ - 391AÚ) 048 0 0 0 0 

Spojovací účet pri združení                              (396 - 391AÚ) 049 0 0 0 0 

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050 3 574 0 3574 69 

4. Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051 489 809 0 489 809 359 123 

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 2 090 x 2 090 3 214 

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 487  719 x 487 719 3 55 909 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054 0 x 0 0 

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 
291AÚ 055 0 0 0 0 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056 0 0 0 0 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059 057 5 522  5 522 5 858 

1. Náklady budúcich období                                              (381) 058 5 480  5 480 5 718 

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059 42  42 140 

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057 060 10 778 051 5 486  070 8 291 981 5 321 174 

Kontrolné číslo                                                 r. 029 až r. 060 992 15 502 638 5 487 300 10 015 338 9 345 465 
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3.1.2   Pasíva 

v  € 

Strana pasív č.r.  
Bežné 

účtovné 
obdobie 

 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

A b 5 6 
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU  r. 062+ r. 068 + r. 
072 + r. 073 

061 3 786 067 3 622 703 

1. Imanie a peňažné fondy                                  r. 063 až r. 067 062 3 747 109 3 544 735 

Základné imanie                                        (411) 063 3 747 109 3 546 020 

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412) 064   

Fond reprodukcie                        (413) 065   

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414) 066  - 1 285 

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067   

2. Fondy tvorené zo zisku                                       r. 069 až r. 071 068 77 968 31 338 

Rezervný fond                                                                   (421) 069 4 139 1 808 

Fondy tvorené zo zisku                                                    (423) 070 73 829 29 530 

Ostatné fondy                                                                    (427) 071   

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   
(+; - 428) 072 - 201 089  

4. Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 
074 + r. 101)  

073 162 079 46 630 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097 074 927 755 982 044 
1. Rezervy                           r. 076 až r. 078  075 144 119 119 709 

Rezervy zákonné                                                         (451AÚ) 076   

Ostatné rezervy                                                            (459AÚ) 077   

Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078 144 119 119 709 

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 086 079 133 151 707 

Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472) 080 133 8 

Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ) 082   

Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475) 083   

Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476) 084   

Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ) 086 0 151 699 

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 096 087 572 174 465 640 

Záväzky z obchodného styku        (321 až 326) okrem 323 088 313 334 222 192 

Záväzky voči zamestnancom                               (331+ 333) 089 143 010 137 540 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami         (336) 090 88 660 81 515 

Daňové záväzky                                                   (341 až 345) 091 19 477 18 932 

Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 7 693 5 461 

4. Bankové výpomoci a pôžičky                         r. 098 až r. 100 097 211 329 244 988 

Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ) 098 211 329 244 988 

Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ) 099  0 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103 101 578 159 716 427  

1. Výdavky budúcich období                                               (383) 102 0 60 

Výnosy budúcich období                                                (384) 103 578 159 716 367 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101 104 5 291 981 5 321 174  

Kontrolné číslo                                                          r. 061 až r. 104  992 20 628 775 20 521 639 
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3.2 Výkaz ziskov a strát 
3.2.1  Náklady 

                                                                                                                              v  € 

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku  

Činnosť 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie Hlavná 

nezdaňovaná 
Podnikateľská 

zdaňovaná Spolu 

a b c 1 2 3 4 

501 Spotreba materiálu 01 1 541 762 1 219 1 542 981 1 058 411  

502 Spotreba energie 02 135 544 27 702 163 246 158 619 

511 Opravy a udržiavanie 04 32 944 2 210 35 154 42 460 

512 Cestovné 05 12 639  12 639 11 490 

513 Náklady na reprezentáciu 06 344  344 577 

518 Ostatné služby 07 319 590 1 819 321 409 325 841 

521 Mzdové náklady 08 2 329 198 15 358 2 344 556 2 282 904 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09 803 008 5 405 808 413 739 036 

525 Ostatné sociálne poistenie  10 19 547  19 547 17 517 

527 Zákonné sociálne náklady 11 55 107  55 107 81 947 

528 Ostatné sociálne náklady 12     

531 Daň z motorových vozidiel 13 747  747 786 

532 Daň z nehnuteľností 14 5 959 502 6 461 6 460 

538 Ostatné dane a poplatky 15 5 855 89 5 944 7 211 

541 Zmluvné pokuty a penále 16     

542 Ostatné pokuty a penále 17     

543 Odpísanie pohľadávky 18    1 469 

544 Úroky 19 9 221  9 221 10 147 

545 Kurzové straty 20 62  62 53 

546 Dary 21     

547 Osobitné náklady 22 1 191  1 191 83 

548 Manká a škody 23 8 630  8 630  

549 Iné ostatné náklady 24 103 895 5 644 109 559 114 569 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a 
dlhodobého hmotného majetku 25 507 532 19 216 529 748 517 851 

552 
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku   

26    631 

554 Predaný materiál 28     

556 Tvorba fondov 30     

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32    37 

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33     

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34 680  680 734 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35     

565 Poskytnuté príspevky z podielu 
zaplatenej dane 36     

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37     

Účtová trieda 5 spolu              r. 01 až r. 37 38 5 893 455 79 184 5 972 639        5 378 833  
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3.2.2   Výnosy 
                                                  v  € 

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku  

Činnosť 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu 

a B c 1 2 3 4 

601 Tržby za vlastné výrobky 39    0 

602 Tržby z predaja služieb 40 5 607 786 4 170 5 611 965 5 072 245 

604 Tržby za predaný tovar 41     

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46     

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47     

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného 
majetku 48     

624 Aktivácia dlhodobého hmotného 
majetku 49    1 153 

641 Zmluvné pokuty a penále 50 3 415  3 415  

642 Ostatné pokuty a penále 51     

643 Platby za odpísané pohľadávky 52     

644 Úroky 53 2 267  2 267 465 

645 Kurzové zisky 54 5  5 30 

646 Prijaté dary 55 80 0 80 1 434 

647 Osobitné výnosy 56 3 036  3 036 1 604 

648 Zákonné  poplatky 57     

649 Iné ostatné výnosy 58 206 369 33 256 239 625 179 837 

651 
Tržby z predaja dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 

59    2 583 

652 Výnosy z dlhodobého finančného 
majetku 60     

654 Tržby z predaja materiálu 62 50  50 18 

656 Výnosy z použitia fondu 64     

658 Výnosy z nájmu majetku 66  42 817 42 817 50752 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 21 972  21 972 500 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 355  355 847 

664 Prijaté členské príspevky 70     

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 6 475  6 745 5 254 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72     

691 Dotácie  73 203 300  203 300 109 080 

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73  74 6 055 110 80 252 6 135 362 5 426 162  

Výsledok hospodárenia pred zdanením 
75 161 655 1 068 162 723 47 329 

 

r. 74 - r. 38  
591 Daň z príjmov 76 644 0 644 699 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77     

Výsledok hospodárenia po zdanení  
78 161 011 1 068 162 079 46 630 

(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                      
Kontrolné číslo                           r. 39 až r. 78 995 12 433 530 162 640 12 596 170 10 946 982 
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Majetok nemocnice (dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný) v nadobúdacej hodnote sa oproti 
stavu k 31.12.2010  zvýšil len   o 1,8 % (absolútne   o 162 290 €), čo znamená, že toto zvýšenie 
nepostačovalo ani na naplnenie potrieb jednoduchej reprodukcie. Najväčší prírastok bol u stavieb 
z titulu rekonštrukcie a modernizácie III. poschodia v pavilóne B (150 471 € ), kde sa 
presťahovalo Oddelenie klinickej onkológie.  Zdravotnícke prístroje boli zakúpené v hodnote 72 
704 € a drobný dlhodobý majetok za 49 896 €.  
Nehmotný majetok sa zvýšil o  21 029 €. 
Zostatková  hodnota vyššie uvedeného majetku sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila 
o 6,6%  (absolútne  o 262 103 €). 

  
Obežný majetok sa v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 zvýšil absolútne o 233 246 €. Nárast 
je zaznamenaný v zásobách (+ 6 659 € ), v pohľadávkach [(+95 901 €) najmä u zdravotných 
poisťovní kde pohľadávky činia  89,44% z celkových pohľadávok] a  na finančných účtoch (+ 
130 386 €).  
Kladne hodnotíme situáciu, že nemocnica mala uhradené k 31.12.2011 všetky záväzky v lehote 
splatnosti (okrem sumy 1 930 €, ktorá je zadržaná do  odstránenia kolaudačných nedostatkov).  
 
Nemocnica k 31.12.2011 má majetok [aktíva + obežný majetok + náklady budúcich období 
(predplatné časopisov a poistného na rok 2011)] v nadobúdacej hodnote 10 778 051 € 
a v zostatkovej hodnote 5 291 981 €.  V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa 
majetok v zostatkovej hodnote znížil  o 29 193 € a to z dôvodu, ako  sme vyššie uviedli,  
rýchlejšieho odpisovania ako bola jeho reprodukcia. 
 
Nemocnica má majetok krytý na 71,54 %  vlastnými zdrojmi, 10,93% je majetok  krytý výnosmi 
budúcich období ( z dotácií  a darovanými finančnými prostriedkami, ktoré sa postupne odpisujú 
podľa výšky odpisov)  a 17,53 %  je majetok krytý cudzími zdrojmi. 
Vlastné zdroje pozostávajú zo základného imania (3 747 109 €), z rezervného fondu (4 139 €) 
a z fondu tvoreného zo zisku (73 829 €). Do vlastných zdrojov patrí aj výsledok hospodárenia 
z roku 2011 v celkovej výške 162 079 €.  
Základné imanie bolo v roku 2011 zvýšené o 201 089 € oproti roku 2010 [( dorovnanie do 
hodnoty  majetku  67 289 000 SK, resp. 2 233 585,60 €) ktorý  vložil  zakladateľ MZ SR do 
neziskovej organizácie na základe „Rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej 
organizácie“ v zmysle uznesenia vlády SR č.501 zo dňa 26.mája.2004]. Na druhej strane suma 
201 089 € bola zaúčtovaná ako zníženie nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých 
rokov, v zmysle záverov  následnej finančnej  kontroly MZ SR v dňoch 2.8.2011 – 22.8.2011  
(podľa § 48 ods.5 Opatrenia MF SR č. MF/24342/2009-74 § 72c). Za hodnotené obdobie došlo 
oproti roku 2010 k zvýšeniu  vlastných zdrojov krytia majetku, absolútne o 163 364 €. 
 
Cudzie zdroje majetku  predstavujú čiastku  927 755 €, z toho: dlhodobé záväzky sú vo výške 
133 € (sociálny fond), krátkodobé záväzky vo výške 572 174 €, dlhodobý bankový úver 
predstavuje zostatok v sume 211 329 €. Medzi cudzie zdroje sa zaraďuje aj účet rezerv so sumou 
144 119 €.   
 
Majetková oblasť a stav záväzkov sú rozvedené v časti 5. Stav a pohyb majetku a záväzkov. 
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3.2.3 Správa nezávislého audítora 
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4. Personálna oblasť 
 
Celkový počet zamestnancov nemocnice k 31.12.2011 je: 

a) fyzické osoby:  273 zamestnancov,  
b) prepočítaný stav:  260,94 zamestnancov. 
 

Zamestnanci v našom zariadení boli v roku 2011 tak ako v rokoch predchádzajúcich doplňovaní 
a uvoľňovaní podľa potrieb zariadenia.  Vedenie nemocnice sleduje a analyzuje činnosť 
jednotlivých oddelení a pracovníkov, jednotlivých prevádzok, ich vyťaženosť v práci a podľa 
toho sa určuje ich počet na  jednotlivých prevádzkach.  
Kladne hodnotíme tú skutočnosť, že od 1.7.2011 (po troch rokoch)  sme prešli z pôvodne 40 hod. 
pracovného týždňa s úväzkom 0,9375 na 37,5 hod. pracovný týždeň pri úväzku 1,0, čím bolo 
možné upraviť  základný plat  aj  tým zamestnancom, ktorí od 1.6.2008 nedosiahli minimálne 
zvýšenie  o 7%.  

 

    

 
 
Kategórie zamestnancov 

Rok 2011 Rok 2010 Index e/c 
  Priemerný 

evidenčný 
počet 

Prepočítaný 
stav * 

Priemerný 
evidenčný 

počet 

Prepočítaný 
stav * 

Prepočítaný   
stav * 

a b c d e f 
Lekár 40,99 34,59 41,01 33,77 1,03 
Farmaceut 1,00 0,97 1,00 0,94 1,03 
Sestra 102,08 94,28 102,74 92,43 1,02 
Laborant 5,00 4,85 4,94 4,57 1,06 
Asistent I. 32,85 31,69 32,03 29,91 1,06 
Asistent II. 17,78 17,25 17,75 16,64 1,04 
Iný zdravotný pracovník  2,0 1,94 2,00 1,88 1,03 
Spolu zdravotnícki 
pracovníci 201,70 185,57 201,47 180,14 1,03 

THP 24,85 24,06 27,58 25,28 0,95 
Robotníci  a prevádzkoví 
zamestnanci 42,00 40,65 41,59 38,88 1,05 

Spolu ostatní zamestnanci 66,85 64,71 69,17 64,16 1,01 
Celkom za zariadenie 268,55 250,28 270,64 244,30 1,02 
Poznámka: * prepočítaný stav je ovplyvnený zvýšením úväzku od  1.7.2011 z 0,9375 na 1,000 pri  rovnakom počte 
fyzických osôb .  
Pohyb  zamestnancov podľa kategórii ( fyzické osoby)   
 

Kategórie zamestnancov 
Evidenčný 

počet k 
 31.12.2010 

Pribudlo 
v roku 2011 

Ubudlo v 
 roku 
2011 

Evidenčný 
počet  k  

31.12.2011 

Rozdiel 
(počet osôb) 

a b c d e f 
Lekár  41 2 3 40 -1 
Farmaceut 1 0 0 1 0 
Sestra 98 21 15 104 + 6 
Laborant 5 0 0 5 0 
Asistent I. 31 9 4 36 +5 
Asistent II 17 7 4 20 +3 
Iný zdravotný pracovník  2 0 0 2 0 
Spolu zdravotnícki 
pracovníci 195 39 26 208 + 13 
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THP 27 0 3 24 - 3 
Robotníci  a prevádzkoví 
zamestnanci 42 13 14 41 - 1 

Spolu ostatní zamestnanci 69 13 17 65 - 4 
Celkom za zariadenie 264 52 43 273 +9 
 
Oproti obdobiu (stav k) 31.12.2010 bol zaznamenaný  úbytok 43 osôb, z toho boli                3 
odchody na materskú dovolenku,  5 odchodov do  dôchodku,  1 z organizačných  dôvodov,  1 
z titulu úmrtia,  13 osôb z dôvodu dohody o skončení pracovného pomeru, resp. výpovede zo 
strany zamestnanca , 10 osôb z titulu ukončenia pracovného pomeru uzatvoreného na domu 
určitú, 8 v skúšobnej dobe a 2 osoby  z titulu presunov v kategórií zamestnancov. 
 
Za sledované obdobie pribudlo 52 zamestnancov, čo znamená, že celkový stav zamestnancov sa 
zvýšil o 9, čo bolo spôsobené najmä naplnením zákonných minimálnych normatívov niektorých 
kategórií zdravotníckych zamestnancov (sestra, asistent) od 1.7.2011. Celková fluktuácia 
pracovníkov v roku 2011 dosiahla tak 14,15 % [(38:268,55) započítané sú všetky odchody okrem 
presunov v rámci kategórií a odchodov na MD].   
Vývoj fluktuácie od roku 2006  je v nasledujúcom grafe: 
 
                                  Vývoj fluktuácie v % od roku 2006 
 

 
 
 
Fluktuácia sa v posledných troch rokoch ustálila cca na 14%.  V roku 2011 fluktuácia z dôvodu  
dohoda a  zrušenie v skúšobnej dobe činí 2,98%. Fluktuácia z titulu skončenia pracovného 
pomeru na čas určitý predstavuje 3,72%. V minulom roku fluktuácia z uvedených dôvodov činila 
6,65%, resp. 4,80%. 
 
Rast výnosov, najmä pre VšZP a  ZP Dôvera  priaznivo ovplyvnil  i  oblasť odmeňovania.  
Mzdové náklady v roku 2011 sa oproti rozpočtu  zvýšili o 123 547 € a so zákonnými nákladmi 
a poistením zvýšenie oproti rozpočtu činí až  212 315 €.  
 
Priemerná mzda vrátane refundácie náhrad za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo 
pracoviska dosiahla v roku  2011  sumu  765,81 € (index  2011/2010  je 1,01), čím stále 
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nedosiahla úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2010, ktorá bola vo výške 
769 €.  
 
V zložitom období vývoja v zdravotníctve najmä v posledných mesiacoch roka 2011, ktoré bolo 
sprevádzané hromadnými výpoveďami lekárov v mnohých zdravotníckych zariadeniach 
Slovenskej republiky sme z tohto dôvodu  nezaznamenali  ani  jednu výpoveď zo strany lekárov  
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Nemocnica tak plne garantovala 
poskytovanie  komplexnej  špecializovanej  zdravotnej starostlivosti občanom Slovenskej 
republiky a zdravotnícky personál tak zároveň  preukázal aj  vysoký pocit zodpovednosti 
a uvedomelosti.    
 
V oblasti vzdelávania sa v našom zariadení využívali všetky jeho formy – inštitucionalizované 
vzdelávanie najmä prostredníctvom SZU v Bratislave, neinštitucionalizované formou účasti na 
podujatiach organizovaných Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Spolkom ponitrianskych 
lekárov, Slovenskou lekárskou komorou a ďalšími stavovskými organizáciami,  ústavné 
semináre, a samozrejme samoštúdium.  
 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. realizovala vzdelávanie aj cez projekty 
podporované Sociálnou implementačnou agentúrou v rámci „Operačného programu 
zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Bližšie je  oblasť  zvyšovania vzdelanostnej úrovne 
vyhodnotená v SMK  v Cieľoch kvality (str. 8). 
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5.Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

     
Prevod finančných prostriedkov  z roku 2010  bol v nasledovnom členení:     
           v  € 
Hotovosť v pokladniach  2 853 
Bankové účty spolu 355 909 

Z toho: bežný účet 355 442 
 účet sociálneho fondu  467 
 účet na vzdelávanie  
Financie spolu: 358 762 
 

 
Príjmy od 1.1.2011  do 31.12.2011 boli nasledovné: 
Príjem: od zdravotných poisťovní 5 461 608 

príjem z vyšetrenia pre  Sociálnu poisťovňu, 
Penam, SÚPO, Životné poistenie 2 421 

za zdravotnú starostlivosť (ZS)  a služby 
súvisiace s poskytovaním ZS , ktoré nie sú 
hradená z verejného poistenia  

8 424 

za vyšetrenia NiOX   12 300 
Samoplatcovia (refundácia za OAIM + 
vyšetrenia na vlastnú žiadosť)  4 792 

dotácia z Európskych štrukturálnych fondov 
na projekt:  

 
 

„Ďalší rozvoj ľudských zdrojov 
a profesionalizácia poskytovaných služieb“,   22 731 

NSK-refundácia  oprávnených výdavkov na 
vzdelávanie v zmysle Zmluvy  39 748 

za prenájom nehnuteľností a služby s tým 
súvisiace, predaj služieb (pranie) 

90 589 

za klinické štúdie , etická komisia 45 457 
úložné, obhliadka mŕtvych 1 633 
z predaja , DlHM , DHM a od zberných surovín 2 818 
za stravovanie – zamestnanci a a cudzí stravníci  15 673 
bankové úroky  2 267 
za prenájom plochy počas  vzdelávacích akcií  3 843 
asignácia 2% dane od fyzických a právnických 
osôb 

12 278 

darované peniaze    355 
refundácia za štúdium, pohonné hmoty , 
súkromné tel. hovory, poistné, za OOP a ostatné 
poplatky a refundácie od zamestnancov 

7 241 

preddavok za predaj bytu  9 751 
refundácie od právnických osôb 304 
ostatné príjmy  233 

Príjmy spolu:  5 744 466 
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Výdaje od 1.1.do 31.12.2011 boli nasledovné: 
 
Výdaje: mzdy zamestnancom, DDP 1 730 341 
 Odvody do SP a ZP 1 005 434 
 daňový úrad – dane (bez DPH)  182 961 
 daňový úrad – DPH 12 733 
 splátka dlhodobého úveru                       

a úrokov , vrátane z dotácie MZ 
33 659 

SR                                    4 892 
 úhrada nákladov na vzdelávanie   

cez projekty podporované SIA 72 467 

 dodávateľom za tovar a služby 2 571 249 
Výdaje spolu:  5 613 736 
 
 
Vrcholový manažment pravidelne mesačne sledoval a riadil peňažné toky (Cash Flow) s cieľom 
zabezpečiť likvidné prostriedky potrebné na úhradu vznikajúcich záväzkov organizácie a na 
druhej strane i na zamýšľaný rozvoj nemocnice.  

 
Príjmy za sledované obdobie boli vo výške 5 744 466 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roku zvýšenie  o 529 902 €. Na účtoch a v pokladni organizácii zostalo     k 31.12.2011 
celkom 489 492 € . Disponibilný zostatok finančných zdrojov tvorí dostatočnú rezervu ,   aby 
nemocnica mohla plniť svoje záväzky  ihneď od prvých dní nového roku . 
 
Celkové príjmy organizácie vrátane zostatku na účtoch a v pokladni činili spolu 6 103 228 €.  
Príjmy   od  zdravotných  poisťovní  za   poskytovanú  zdravotnú  starostlivosť  predstavujú 
5 461 608  € čo činí 95,08% z príjmov prijatých v roku 2011. Príjmy od zdravotných poisťovní 
sa v porovnaní s minulým rokom zvýšili o 543 484  €  a   zvýšil sa  aj ich podiel na celkových 
príjmoch v porovnaní s minulým rokom (zvýšenie  z 94,32 % na 95,08%).  
Medzi percentuálne ďalšie najvyššie príjmy patria: 
� príjmy z  prenájmu nehnuteľností a za služby s tým spojené, 
� príjmy z klinických štúdií,  
� príjmy z refundácie  NSK oprávnených výdavkov na vzdelávanie v zmysle Zmluvy, 
� z Európskych štrukturálnych fondov na realizáciu projektu „Ďalší rozvoj ľudských zdrojov 

a profesionalizácia poskytovaných služieb“, 
� za stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov , 
� za vyšetrenia NiOX, 
� asignácia 2% dane z príjmov  fyzických a právnických osôb.  
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6.Stav a pohyb majetku a záväzkov 
6.1Majetok organizácie 
6.1.1Stále aktíva 

                                   v  € 
 
Nehmotný a hmotný 
investičný majetok : 

 
 
 
 
 

 
Nadobúdacia 

hodnota 
k  1. 1. 2011 

 
 
 
 

 
Prírastky    

za  rok  
2011 

 
 
 
 

 
Úbytky  za         

rok 
2011 

 
 
 
 

 
Oprávky  za 

1.-12. 
2011 

 
 
 
 

 
Zostatková 
hodnota k 

31.12.2011 
 
 
 

a b c d e f 
Dlhodobý nehmotný majetok       
Software 357 247 21 999 0 356 084 23 162 
Oceniteľné práva -licencie    27 422 0 0 20 463 6 959 
Ostatný Drobný DNM  18 573 379 1 349 17 603 0  
Obstaranie DNM. 0 22 378 22 378 0 0 
Spolu:  403 242 44 756 23 727  394 150 30 121 
Dlhodobý hmotný   majetok      
Pozemky 569 763 0 0 0 569 763 
Umelecké diela 156 0 0 0 156 
Stavby 4 850 368 150 471 0 2 383 437 2 617 402 
Stroje, prístroje a zariadenia 2 487 802 72 704 91 106 2 259 831 209 569  
Dopravné prostriedky a inventár  128 487 0 0 

 
75 656 52 831 

Pestovateľské celky trvalých 
porastov 

4 653 0 0 4 653 0 

      
Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 

     221 804 49 896 9 901 223 303 38 496 

Ostatný dlhodobý HM 313 552 411 0 144 630 169 333 
      
Obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku 

0 0 0 0 0 

Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku 

 59 231 268 726 299 940 0 28 017   

Spolu:  8 635 816     542 208  400 947 5 091 510 3 685 567 
Stále aktíva spolu: 9 039 058 586 964 424 674 5 485 660 3 715 688 

 
V roku 2011  prírastky majetku boli u:  
►  dlhodobého nehmotného majetku o 22 378 € (softvér + drobný DNM). Do užívania boli 

zaradené: 
� E-learningový softvér na podporu vzdelávania 21 999 €, 
� softvér PC Translator  108 €; 
� softvér ABBYY Fine Reader 10 Profesional Edition box – 1 ks v hodnote 124 €, 
� softvér Nero Multimedia Suite 10 Platinum HD – 2 ks  v hodnote 117 €, 
� softvér Acroins True Image Home 2011 CZ – 1 ks  hodnote 30 €. 

 
►  stavieb o 150 471 € . Do majetku bola zaradená:  

� modernizácia pavilónu B – III. poschodie (Oddelenie klinickej onkológie) v celkovej 
hodnote 150 471 €, 
 

►  strojov prístrojov a zariadenia o 72 704 €. Do majetku boli zaradené: 
� zdravotnícke prístroje v hodnote 72 704 €. V uvedenej kategórii považujeme za 

najvýznamnejšie prírastky: 
x spiroergometriu ERGOSTIC v hodnote 13 397 €, 
x polysomnograf Alice 6 LDxS Systém INTL v hodnote 11 424 €,
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x pľúcny ventilátor iVent 101 v hodnote 10 949 €, 
x dorozumievacie zariadenie Medi Call sestra-pacient  v hodnote 14 165  €, 
x aseptický box EKOSTAR FLOW HF-BH  (4 400 €), 
x glukózový analyzátor SUPER GL2 v hodnote 4 950 €, 
x 2 ks EKG Carewell ECG-1112M ( 3 600 €), 
x medicinálny kompresor SK50D v hodnote 3 194 €, 
x posteľ polohovacia elektrická TREND 2C v hodnote 2 496 €, 
x 1 ks Nepohyblivý raster (clona) do prístroja Digigraph (2 364 €), 
x Biomag Monada Plus – magnetoterapeutický prístroj Set v hodnote  1 765 €. 

 
►  drobného dlhodobého hmotného majetku ( od 166 do 1 700 €)  v hodnote 49 896 €.  Do 

užívania boli zaradené:  
�  zdravotnícke prístroje v celkovej hodnote 15 529 €, z toho:  

 ¾ 4 ks Defibrilátor Life Point ProAED v hodnote 5 990 €,  4 ks Odsávačka ASKIR  C30 
v hodnote 3 000 €,  Infúzna pumpa TE-171NW3 v hodnote 2 758 €,  

          2 ks Injekčný dávkovač TE 331 NMMS v hodnote 1994 €, 2 ks Pulzný oxymeter   
         NONIN ONYX II 9550 v hodnote 433 €, 1 ks Inhalátor Pari Boy SX v hodnote   
         190 €, 5 ks Prietokomer  RTM3-02-TWIN4 v hodnote 936 €, 1 ks Minitrepačka 3D  
         v hodnote 228 €; 
� vybavenie ambulancií a lôžkových oddelení zdravotníckym zariadením v celkovej 

hodnote     6 831 €, z toho:  
¾ 3 ks polohovacia posteľ Ecobomic v celkovej hodnote 2 310 €,  Matrac TOP   
     FLEX – antidekubitný (189), 5 ks  kreslo pre kardiakov (1788 €), 1 ks vozík   
     preväzový pojazdný (293), 2 ks infúzne stojany s držiakom  (204 €), 1 ks vozík   
     na odvoz exitovaných pacientov (655 €), 2 ks chladiaca skriňa UR 400 pre OKB   
     (1 392 €);  

�     vybavenie rekonštruovaného Onkologického oddelenia  v celkovej hodnote 10 086 €, 
z toho: 

¾ 17 ks šatníkových skríň (5 197  €) a 5 ks vstavané šatníkové skrine (2 999 €),  1 ks 
polica (371 €), 1 ks dvojsedák ODESSA (199  €), 2 ks kardiacke kreslo (1 048 €), 1 
ks vyšetrovacie lehátko (272,0 €);  

� vybavenie OLVaS v hodnote 5 720 €, z toho: 
¾ 2 ks zásobník na taniere s ohrevom (1536,0 €), 3 ks chladiaca skriňa UR 600 (2 448 
€), 2 ks chladiaca skriňa UR 400 (1 344,0 €), 2 ks termos Camtainer 5 litrový (392  €); 

� výpočtová  a informačná technika v celkovej hodnote 4 923 €, z toho:  
¾ 7 ks PC HP P3130 MT v celkovej hodnote 3 512 €, 1 ks PC ITSK v hodnote 462 €  
    1 ks LCD monitor AG Neovo DR-17A v hodnote  760 €; záložný zdroj   
    FORTRON FSP E 2000 v hodnote 189 €; 

� ďalší Ddl.HM v hodnote  4 499 € z toho: 
¾ 1 ks Anténny systém (1 440,0 €) a el. vrátnik (1 188 €) , 1 ks  vysokotlakový   
     čistič (1 262 €),  Alkohol tester Lifeloc LifeGauard (277 €), telefónna ústredňa   
    PBX NeXpan L (332 €); 

� vybavenie ambulancií a pracovne  nábytkom  na ODCH v hodnote 2 308 €, z toho: 
¾ nábytková zostava POINT (1 121 €), pohovka PORTO (296 €), nábytková zostava 

NELA (721 €),  kartotéková skrinka 4-zásuvková (170 €); 
 
►  ostatného  dlhodobého hmotného majetku  v hodnote  411 €.  Do užívania bolo zaradené 

rozšírenie dorozumievacieho zariadenia  CODACO v hodnote 411 €. 
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K úbytku majetku došlo   v nasledovných účtovných triedach:  
 
   
► drobný dlhodobý nehmotný majetok, účt. trieda 018  – zníženie o 1 349.-  € – vyradenie 

softwaru,   
► stroje, prístroje a zariadenia, účt. tr. 022 – vyradenie  fyzicky a morálne opotrebovaného 

majetku  (91 106.- €),  
►  drobný dlhodobý HM, účt. tr.  028 – vyradenie dôsledkom fyzického a morálneho  

opotrebenia (9 901.- €),  
►  obstaranie dlhodobého NM , účt. tr. 041 -  zaradenia obstaraného majetku na príslušné 

majetkové účty (22 378.-€), 
►  obstaranie dlhodobého HM , účt. tr. 042 -  zaradenia obstaraného majetku na príslušné 
majetkové účty (299 940.-€). Na účte zostal nezaradený majetok v hodnote  169 333 € . 
Rozpis  nezaradených projektov na stavby : 
 

-         zateplenie pavilónov                                                                1 264,03 €  
-         projekty  na zateplenie                                                             3 752,57 € 
-         projekty na kaštieľ v Lefantovciach - projekt Méta               23 000,32 €   
 

6.1.2 Obežné aktíva  
                 v   € 
 Stav k 31.12.2011     Stav k 31.12.2010 Rast    (+) 

Pokles (-) 
Zásoby 32 157 25 498 + 6 659 
Z toho : PHM 0 0 0 
             lieky+medicínsky kyslík 21 082 15 104 + 5 978 
             zdravotnícke  pomôcky 6 563 5 041 + 1 522 
             potraviny 3 115 3 656 - 541 
             všeobecný materiál 739 1 078 - 339 
             údržbársky materiál 502 463 + 39 
             materiál  vo vlastnej dielni 156 156 0 
Pohľadávky v netto hodnote 1 048 805 952 904 95 901 
Finančný majetok 489 809 359 123 130 686 
Z toho : pokladnica 2 090  3 214 - 1 124 
             v tom: peniaze v hotovosti  1 773 2 853 - 1 080  
                        ceniny (kreditné karty) 317 361  - 44 
             bankové účty  487 719 355 909 133 810 
Z toho: bežné účty  486 961 355 442  + 131 519 
            účet soc. fondu 758 467 + 291 
Obežné aktíva spolu 1 570 771  1 337 525 233 246 
Časové rozlíšenie 5 522 5 858 - 336 
    
 
 



31 
 

6.1.2.1  Sociálny fond 
                v  € 
Text Skutočnosť 

k 31.12.2011 
Stav sociálneho fondu k 31.12.2010 8 
Tvorba fondu 20 809 

Povinný prídel vo výške 1,00% zo základu 19 861 
Prídel vo výške sumy potrebnej na úhradu výdavkov na dopravu do 
zamestnania  

948 

Zdroje spolu: 20 809 
Použitie fondu:  
- na závodné stravovanie 3 697 
- na kultúru, rekreácie 0 
- na regeneráciu pracovnej sily 9 532 
- na cestovné 7 247 
- na sociálne výpomoci nenávratné a ostatné použitie  208 
Použitie spolu: 20 684 
Stav sociálneho fondu k sledovanému obdobiu 133 

 
6.2 Záväzky  
 

Z Á V Ä Z K Y   Záväzky spolu 
v  € 

 

k 
31.12.2009 

k  
31.12.2010 

k  
31.12.2011 

DODÁVATELIA 387 937 221 423 302 130 
Z toho: lieky a ZP 214 737 105 124 175 618 
           SPP 23 598 15 546 18 337 
           ZVaK 1 078 1 096 875 
           Západosl.  enrgetika   8 374 3 538 - 118 
           Slovak Telecom 1 746 1 711 681 
           odvoz a likvidácia       
           odpadov 1 018 836 722 

           investiční     
           dodávatelia                                                       11 469 46 170 41 804 

           ostatní dodávatelia 125 917 47 402 54 815 
           iné zdrav. zariadenia   9 396 
VEREJNÉ FINANCIE 93 955 100 447 108 137 
 z toho: Daňový úrad 11 665 18 932 19 477 
         Sociálna poisťovňa 58 359 54 738 62 744 
         zdravotné poisťovne 23 931 26 777 25 916 
         z toho: VŠZP 17 565 20 158 19 011 
                     SZP 698 0 0 
                     Apollo 1 479 0 0 
                     Dôvera 3 083 5 176 5 176 
                     Union 1 106 1 443 1 729 
ZAMESTNANCI 145 058 137 540 143 010 
INÉ ZÁVÄZKY 5 402 6 230 18 897 
Spolu: 632 352 465 640 572 174 
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Nemocnica eviduje  k 31.12.2011 záväzky (krátkodobé)  v hodnote 572 174 €. Dlhodobé 
záväzky (záväzky zo sociálneho fondu) sú vo výške 133 € a bankové úvery sú vo výške 211 329. 
Oproti minulému roku sa dlhodobé záväzky znížili o sumu 151 699 € - odpustenie návratnej 
finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády SR a o splatenie úveru v sume 33 659 €. Na 
druhej strane má nemocnica pohľadávky voči dodávateľom a ostatným subjektom  v celkovej 
čiastke 1 048 805  €, t.j. saldo pohľadávky verzus všetky druhy záväzkov je  aktívne  ( 265 169 
€). Uvedený vývoj je priaznivý,  i keď došlo k zvýšeniu  záväzkov oproti minulému roku, index 
1,23. Nemocnica  sa v mesiaci decembri predzásobila liekmi, najmä onkologickými, vzhľadom 
na reálne výpadky viacerých druhov životne dôležitých  onkologických liekov. Zdôvodnenie viď 
aj v časti záväzky v lehote splatnosti. Na druhej strane došlo aj  k nárastu pohľadávok (index 
1,10).  
 

       
 
 
 
6.2.1 Členenie záväzkov  
 
V lehote splatnosti 
 
 

k  
31.12.2011 

 
 

k 
31.12.2010 

 
 

Rozdiel Index 

Celkom : 570 247 463 040 +107 207 1,23 
Z toho: záväzky voči zamestnancom 143 010 137 540 + 5 470 1,04 
            záväzky voči poisťovniam – odvody                
            do fondov 

88 660 81 515 + 7 145 1,09 

            daňové záväzky 19 477 18 932 + 545 1,03 
            iné záväzky,  7 693 5 461 + 2 232 1,41 
            z obchodného styku 311 407 219 592 + 91 815 1,42 
 
Zo záväzkov v lehote splatnosti z obchodné styku až  59,44 % (absolútne 185 014 €) sú záväzky voči 
dodávateľom liekov a zdravotných pomôcok a krvi. Oproti predchádzajúcemu roku sa záväzky  za lieky,  ZP 
a krv  zvýšili o 77 054 €, index 1,71. K zvýšeniu záväzkov došlo  aj z toho dôvodu, že nemocnica má 
s hlavnými  dodávateľmi liekov prispôsobenú splatnosť s lehotami úhrad výkonov  zdravotnými 
poisťovňami nemocnici.  
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B) Po lehote splatnosti 
 
 

k  
31.12.2011 

 
 

k 
31.12.2010 

 
 

Rozdiel Index 

Celkom : 1 927 2 600   - 673 0,74 

Z toho : 1) z obchodného styku 0 0 0,0 X 
                   v tom: palivá 0 0 0,0 X 
                              lieky 0 0 0,0 X 
                              potraviny 0 0 0,0 X 
                              energie 0 0 0,0 X 
             2) ostatné záväzky voči podnik.    
                  subjektom 

1 927 2 600 - 673 0,74 

             3 voči poisťovniam 
 

0 0 0 0 
             4) ostatné záväzky               0 0 0 0 
     
  
Po lehote splatnosti evidujeme čiastku 1 927 € (celá faktúra je  na sumu 40 293,40 €  )   z dôvodu 
neodstránenia závad na diele v zmysle zmluvných podmienok. 
 
 
Výsledky hospodárenia aj v roku 2011 ukazujú trvalý trend čoraz efektívnejšieho 
zabezpečovania komplexnej zdravotnej starostlivosti pri dosahovaní kladného hospodárskeho 
výsledku kontinuálne od roku 2009, napriek  pretrvávajúcej hospodárskej a finančnej kríze 
v krajinách Európskej únie ako i v ďalších rozvinutých svetových ekonomikách.  



 

                    
Príloha k opatreniu č. MF/24033/2011-
74 

                                 
                Príloha č. 4 k opatreniu č.MF/25682/2007-74 
                               
                           
                                Poznámky Úč  NUJ 1 - 01     
           Poznámky                
                          
          k  31.12. 2011               
         (v eurách)              
                                 
  Za bežné účtovné 

obdobie  
    mesiac rok       mesiac rok    

   od  0 1    2  0   1 1        do   1  2   2  0  1 1      
                                 
  Za bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie  

    mesiac rok       mesiac rok    
   od 0   1    2  0  1  0       do   1  2  2   0  1  0     
                           
                 Účtovná závierka:         
                                 
                   x  riadna         
                      mimoriadna        
                                 
                  vyznačuje sa X          
                                 
                           
 IČO       Daňové identifikačné číslo       
  3  7 9  7  1  8  3  2    2 0  2  1  8  7  7  7  9  2                    
                                 
 Názov účtovnej jednotky                
 Š  P  E C  I  A  L  I  Z  O  V  A  N  Á    N  E  M  O  C  N  I  C  A     S V.          
 S  V  O  R  A  D  A     Z  O  B  O R                                      
                                 
 Sídlo účtovnej jednotky                        
 Ulica a číslo                          
  K  L Á  Ś  T  O  R  S  K  Á    1  3  4                                    
                                                               
                                 
 PSČ    Názov obce                
  9  4  9  8 8     N  I T  R  A                                        
                                 
 Číslo telefónu        Číslo faxu        
   0  3  7  /  6  9 4  1  1  1  1         0 3 7  /  6 5  1  0  6  1  6        
                                 
 e-mailová adresa                           
                                                               
                                 
 Zostavené dňa: 

 
30.1.2012 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej za 
vedenie účtovníctva: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky: 

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu 
alebo člena štatutárneho 
orgánu účtovnej jednotky: 

  
   
   
   

  



 

                                                                  Čl. I   
                                                         Všeobecné údaje 
 
                                                                 
Základné údaje o organizácii 
        Vláda SR  podľa  § 5  ods. 2  transformačného   zákona  vydala  rozhodnutie  
Uznesením    č. 501  zo    dňa     26. 5. 2004   o    transformácii        štátnej     príspevkovej       
organizácie „ Vysokošpecializovaný odborný ústav tuberkulózy  a  respiračných  chorôb  
Nitra-Zobor“ na neziskovú organizáciu s názvom Špecializovaný odborný ústav sv. 
Svorada, n. o. 

Krajský úrad v Nitre rozhodnutím č. 2004/05293 zo dňa 30.8.2004 zaregistroval dňom 
1.9.2004 pod č. OVVS/NO – 42/2004 neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne 
prospešné služby s názvom Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n. o. so sídlom 
Kláštorská 134, Nitra. Zakladateľmi sú Ministerstvo   zdravotníctva  SR,   ktoré    vložilo  do  
neziskovej   organizácie   majetok  štátu v  hodnote 2 032 497 € a 265 zamestnancov, 
ktorých peňažný vklad činil 1 156 €. 

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 1.2.2005 prerokovala návrh na zmenu názvu 
neziskovej organizácie Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n. o. v zmysle zákona č. 
578/2004 Z. z. „Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov“,§ 97, písm. i) a zmenila názov na Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, 
n.o. Uvedená zmena názvu bola vykonaná Dodatkom č. 1 k Štatútu. 

V registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby na 
Krajskom úrade v Nitre bol Dodatok č. I k Štatútu zaregistrovaný na základe rozhodnutia 
Krajského úradu v Nitre č. 2005/07939 zo dňa 1.6.2005. Rozhodnutie o zmene názvu 
nadobudlo právoplatnosť dňom 1.6.2005. Krajský úrad zaregistroval aj  Dodatok č. II   
k Štatútu, dňa 23.3.2010  v zmysle  legislatívnych zmien  aj Dodatok č. III k Štatútu týkajúci 
sa správnej rady - jej pôsobenia, počtu členov a dĺžky funkčného obdobia. Podľa zákona č. 
213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecnoprospešné služby 
v znení neskorších zákonov najvyšším výkonným orgánom Špecializovanej nemocnice sv. 
Svorada Zobor n. o. je Správna rada. 
   
Členovia správnej rady od  10.11.2010 do 4.10.2011:                                         
predseda           Ing. Marián Gurina 
člen                   JUDr. Štefan Šimon 
člen                   Doc. MUDr. Marián Karvaj, CSc. 
člen                   Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc. 
člen                   Ing. Otto Mausch 
člen                   Mgr. Stanislava Paulovičová, PhD. 
člen                   MUDr. Miriam Michaličková, PhD.  
 
Od 5.10.2011 zloženie správnej rady:   
predseda            Ing. Marián Gurina  
člen                    JUDr. Štefan Šimon 
člen                    Mgr. Peter Mesároš 
člen                    Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc. 
člen                    MUDr. Karol Bitter, CSc. 
člen                    Mgr. Zdenka Čavarová 
člen                    MUDr. Miriam Michaličková, PhD. 



 

Členovia dozornej rady od vzniku neziskovej organizácie boli v nezmenenom zložení do 
29.3.2011:         
 
predsedníčka        MUDr. Zora Brucháčová, M.B.A., PhD. 
člen                       Ing. Beata Rusová 
člen                       MUDr. Eva Sladká  
 
Od  30.3.2011 je dozorná rada v zložení:  
 
predseda               doc. MUDr. Attila Czirfus, CSc. 
člen                       Ing. Marek Mesároš 
člen                       Ing. Stanislav Jahodka  
 

Dozorná rada je kontrolný orgán nemocnice, ktorý dozerá na jej hospodárenie 
a dohliada nad hospodárnym využívaním finančných prostriedkov a nad nakladaním 
s majetkom ŠN. 

  
         Činnosť organizácie riadi riaditeľ. Do 31.3.2011  bol   riaditeľom  ŠN  MUDr. Dalibor  
Petráš  a  od  1.4.2011 Doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.  
Poradným orgánom riaditeľa je porada vedenia.  
 
Členovia porady vedenia: 
 
námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti                         MUDr. Daniel Magula, CSc., 
námestníčka ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti         Mgr.S.Paulovičová, PhD. 
od 6.9.2011 poverená zastupovaním                                      Mgr. A. Rumančíková  
námestník prevádzkovo - technický a manažér SMK         Ing. Otto Mausch, 
námestník ekonomický                                                              Ing. Peter Hosťanský 
                                                                           

Predmetom činnosti ŠN je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno - 
preventívnej starostlivosti a výučba frekventantov Slovenskej zdravotníckej univerzity. 
        Okrem poskytovania činností v rámci predmetu činnosti je Nemocnica zapojená do 
medzinárodného programu zdravia podporujúcich nemocníc (HPH).  

Špecializovaná nemocnica okrem všeobecne prospešných služieb v oblasti 
zdravotníctva na ktoré bola zriadená, vykonáva aj podnikateľskú činnosť  pozostávajúcu 
z prenájmov, ubytovacích služieb, prania, stravovania a prevádzkovania verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. 
 
 
  tabuľka  o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                   261,60                        239,82 

z toho  počet vedúcich zamestnancov                     35                          38      

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia   

       
                                                               



 

 Čl. II. 
                 Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 
Účtovná závierka sa zostavuje podľa  § 16 a 17 zákona o účtovníctve ako riadna za 

obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého 
pokračovania organizácie vo svojej činnosti. 
         Účtovná závierka  za  rok 2010  bola  schválená  Správnou  radou 29.3.2011  po 
odporúčajúcom stanovisku Dozornej rady  a overená audítorom.                     

Špecializovaná nemocnica poskytujúca všeobecne prospešné služby sa riadi pri svojej 
činnosti zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších 
platných zákonov v oblasti financovania, účtovania a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami a majetkom. 

Od 1.1.2011 bolo účtovníctvo vedené v zmysle opatrenia Ministerstva financií 
Slovenskej republiky zo dňa 14.novembra 2007 č. MF/24342/2007–74, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré 
nie sú založené   alebo    zriadené    na   účel   podnikania   v znení   opatrení  z   27. 
novembra  2008 
č. MF/24485/2008-74, z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, z 3.decembra 2009 
č.MF/25238/2009-74 a opatrenia č. MF/25000/2010-74 z 26.11.2010. Účtovné výkazy sa 
zostavujú v zmysle opatrenia z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa 
ustanovujú  účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie 
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení 
opatrení  z  27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, z 3.decembra 2009 
č.MF/25238/2009-74 a č. MF/24033/2011-74- nová príloha Poznámky.         

Účtovníctvo organizácie je spracovávané  výpočtovou  technikou v programe Navision 
Dynamic.  
         Od 1.3.2005 bola ŠN  zaregistrovaná ako platca DPH.  V zmysle § 50 zákona 
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov bola účtovaná DPH pomerným 
odpočítaním dane. Koeficient pre rok 2011 bol stanovený vo výške 0,01, ktorý bol 
oznámený správcovi dane dňa 25.1.2011. Daňový úrad vydal súhlas na prepočet uvedeným 
koeficientom listom č. 827/230/5417/11/Vart dňa 2.2.2011. Daň bola raz štvrťročne  
odvádzaná  Daňovému  úradu.  Po skončení  roka  2011 podľa ustanovenia § 50 ods. 4 
zákona o DPH  bol vypočítaný  koeficient  spôsobom podľa ods. 2 zo skutočných výnosov. 
Tento koeficient pre rok 2012 bude vo výške   0,01.             
        Špecializovaná nemocnica má zavedený a používa systém manažérstva kvality. Prvá 
certifikácia bola 27.11.2006. V nasledujúcich rokoch bol vykonaný kontrolný audit, v roku 
2009 bol vykonaný certifikačný   audit, v rokoch 2010 a 2011 bol vykonaný dozorný audit  
so zameraním na dodržiavanie podmienok systému manažérstva kvality podľa EN ISO 
9001:2008.Vychádzajúc z predmetu činnosti si Nemocnica vytýčila ciele kvality pre rok 
2011 a Politiku kvality pre roky 2010 - 2012 . 

V roku 2011 boli uzatvorené zmluvy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti so 
všetkými zdravotnými poisťovňami na trhu. 
 

   *      Spôsob ocenenia majetku a záväzkov                 
           V   roku    2011  bol    dlhodobý     majetok     zaraďovaný   podľa    vstupných    cien  a   
   podľa      novej     štatistickej    klasifikácie   produktov   podľa    činností   (CPA)   v   
   zmysle     nariadenia   Európskeho  parlamentu  a Rady (ES) zo dňa 23.4.2008.    

 
          Od 1.1.2011 bol dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý drobný nehmotný majetok  
obstaraný   obstarávacou    cenou  v   sume 22 378  €.    
 Dlhodobý hmotný   majetok   bol    oceňovaný     obstarávacou   cenou  vrátane všetkých    
nákladov potrebných   na    jeho  obstaranie a uvedenie  do  používania.  Cenou dohodnutou 



 

v   zmluvách    alebo  objednávkach  bol  obstaraný  v celkovej  sume  273 482 €,  z t oho  
stavby    v sume  150 471 €, samostatné hnuteľné veci a súbory v sume 72 704 €  a   drobný   
dlhodobý   hmotný  majetok  v sume  50 307 €, vrátane darovanej mini trepačky v sume 228 
€.            
         V roku 2011 boli na obstaranie dlhodobého majetku použité finančné prostriedky od 
zdravotných poisťovní, z fondu európskych spoločenstiev  a z 2 % dane, ktoré organizácia 
získala v tomto roku. 
 
         Zásoby  nakupované boli ocenené obstarávacou cenou v sumách zmluvne 
dohodnutých alebo objednaných  objednávkami vrátane nákladov súvisiacich s ich 
obstaraním.     Pri vydaji bola použitá metóda FIFO.  Zásoby boli účtované spôsobom A, t. j. 
príjem na sklad a do  spotreby. Pri obstaraní    bol všeobecný a údržbársky materiál 
účtovaný na účte 111 a po prevzatí na účet 112 v  analytickom   členení  podľa  jednotlivých 
druhov. Lieky, zdravotnícky  materiál  a potraviny neboli účtované cez účet 111, ale priamo 
na účet 112 a do spotreby. V porovnaní s rokom 2010 bol zaznamenaný nárast nákupu 
o 512 355 €. 
 
Členenie zásob:                                                                                                       v celých € 
Účet           názov                         obstaranie v r.2010       obstaranie v r. 2011      nárast, 
pokles 
112120       PHM                                                   32                                 77                        45 
112130       lieky, kyslík                              751 099                     1 248 925               497 826  
112150       zdravotnícky materiál              68 658                           74 402                    5 744 
112160       potraviny                                  101 176                        105 263                    4 087 
112170       všeobecný materiál                   40 093                           48 097                    8 004 
112180       údržbársky materiál                  14 841                           11 490                 -  3 351 
Spolu:                                                          975 899                     1 488 254               512 355 
 
        Organizácia obstarala drobný hmotný majetok prostredníctvom daru a to chladničku  
v sume 80 €.            
         Pri kúpe cudzej meny bol použitý kurz, za ktorý boli finančné prostriedky  nakúpené. 
Cestovné náklady pri výplate alebo vrátení finančných prostriedkov v cudzej mene boli 
prepočítané kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) vyhláseným v deň prechádzajúci dňu 
účtovného prípadu  a  k 31.12.2011 bol pokladničný zostatok  a záväzok v cudzej mene 
prepočítaný kurzom Európskej centrálnej banky.  
         Pohľadávky boli podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve  pri ich vzniku  
oceňované menovitou hodnotou. 
         Záväzky boli podľa § 25 zákona o účtovníctve oceňované menovitou hodnotou pri ich 
vzniku a obstarávacou cenou pri ich prevzatí. 
         Časové rozlíšenia na strane aktív aj pasív, rezervy a úvery sa oceňujú nominálnou 
hodnotou. 
 
*      Spôsob zostavenia odpisového plánu       
        Majetok organizácie bol odpisovaný v zmysle zákona  o  daniach  z  príjmov č. 
595/2003  Z. z. v znení neskorších predpisov § 26 a 29. Zaradený bol podľa Klasifikácie 
produkcie do odpisových skupín 1 – 4 platných od 1.1.2004 a odpisovaný ročnou odpisovou 
sadzbou pre rovnomerné odpisovanie hmotného majetku. Nehmotný majetok bol zaradený 
do odpisových skupín tak, aby bol odpísaný najneskôr do štyroch rokov po zaradení  do 
majetku organizácie. Technické zhodnotenie bolo zaradené do tej istej skupiny a odpisované 
ako pôvodný majetok. Dlhodobý drobný nehmotný a dlhodobý drobný hmotný majetok bol 



 

odpisovaný jednorázovo pri zaradení. V odpisovom pláne je stanovené aj mesačné 
zaokrúhľovanie odpisov. Mesačné odpisy boli zaokrúhľované na celé eurá nahor. Účtovné 
odpisy sa rovnajú daňovým. 
 
 
 
 
                                                                        Čl. III 
                                     Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
 
Tabuľka  č. 1  o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 

 

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné práva 
Ostatný 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 

357 247 

 
27 422 

 
18 573 

 
0 

 
 

 
403 242 

prírastky   
 

21 999 
  

379 
 

22 378 
  

44 756 

úbytky  
 

 
  

1 349 
 

22 378 
  

23 727 

presuny 
 

 
     

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

 379 246 27 422 17 603 0  424 271 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
286 247 

 
14 655 

 
18 475 

 
 

  
319 377 

prírastky   
  

69 837 
 

5 808  
 

477 
   

76 122 

úbytky  
   

 
 

1 349 
   

1 349 
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  
356 084 

 
20 463 

 
17 603 

   
394 150 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

       

prírastky          

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

  
71 000 

 
12 767 

 
   98 

   
 83 865 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  
23 162 

 
6 959 

 
0 

   
30 121 

 
 
 



 

 
 
 
Tabuľka č. 2 
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Prvotné 
ocenenie - stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 
    569 763 

 
 

        156 
 

 
4 850 368 

 
2 487 802 

 
128 487 

 
4 653 

 
 
 

 
535 356 

 
59 231 

  
8 635 816 

prírastky   
 

 
 

150 471 
 

72 704 
 
 

   
50 307 

 
268 726 

  
542 208 

úbytky  
 

 
  

91 106 
    

9 901 
 

299 940 
  

400 947 

presuny 
 

 
 
 

 
 

       

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 
569 763 

 
156 

 
5 000 839 

 
2 469 400 

 
128 487 

 
4 653 

  
575 762 

 
28 017 

  
8 777 077 

Oprávky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 
 

 
 

 
2 167 136 

 
2 223 372 

 
58 592 

 
4 653 

 
 

 
288 137 

   
4 741 890 

Prírastky   
   

216 301 
 

127 565 
 

17 064 
   

89 697 
   

450 627 

úbytky  
    

91 106 
    

9 901 
   

101 007 
Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   
2 383 437 

 
2 259 831 

 
75 656 

 
4 653 

  
367 933 

   
5 091 510 

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 
569 763 

 
156 

 
2 683 232 

 
 264 430 

 
69 895 

   
247 219 

 
59 231 

  
3 893 926  

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 
569 763 

 
156 

 
2 617 402 

 
209 569 

 
52 831 

 
0 

  
207 829 

 
28 017 

  
3 685 567 

 



 

Prírastky dlhodobého nehmotného majetku: 
x softvér zakúpený v rámci  programu „Ďalší rozvoj ľudských zdrojov 

a profesionalizácia poskytovaných služieb“ na vzdelávanie zamestnancov  v sume 
21 999 €  

x programy zaradené do drobného dlhodobého nehmotného majetku v celkovej sume 
379 €.     

Prírastky dlhodobého hmotného majetku: 
Stavby    -  rekonštrukcia oddelení v sume 150 471 € 
Samostatné hnuteľné veci - zdravotnícke prístroje v sume 65 808 €, box na cytostatika  a            
                   polohovacia posteľ v sume 6 896 €   
Drobný a ostatný dlhodobý majetok: 

x zdravotnícke prístroje v sume 15 529 €, 
x vybavenie stravovacej prevádzky v sume 1 928 €, 
x chladiace boxy v sume 5 184 €, 
x výpočtová technika 4 923 €, 
x nábytok a vnútorné zariadenie v sume 17 833 €,  alkoholtester v sume 277 € 
x anténny systém a el. vrátnik v sume 2 628 €, 
x vysokotlakový čistič  v sume 1 262 €, 
x dorozumievacie zariadenie a telefónna ústredňa v sume 743 €                                          

 
Záložné a obmedzené právo k dlhodobému majetku:                                                                   
         Dlhodobý majetok, na ktorý má organizácia zriadené záložné právo v zmysle zmluvy 
č. 5218070/2008 : 
Pozemky č.                      stavby číslo                          popis stavby 
2998/5                              1878                                     byt č. 1,2,3,4 v obytnom dome  
2999/12                            392                                       bytová jednotka 
2998/10                            1886                                     bytová jednotka 
2998/19                            1880                                     bytová jednotka 
2999/15                            395                                       bytová jednotka 
2999/14                            394                                       bytová jednotka 
2998/18                            1879                                     bytová jednotka 
Záložné právo je zriadené na zabezpečenie úveru z bývalej Istrobanky, dnes ČSOB. 
 
         ŠN má obmedzené právo nakladať s prioritným majetkom vloženým MZ SR pri 
založení organizácie v celkovej sume 2 032 497 €. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu 
podľa 31a zákona 213/1997 Z. z. v prospech Slovenská republika – Ministerstvo 
zdravotníctva SR na nehnut.- majetok parc. č. a stavby: 2998/2 a vodojem, 2991/8 
trafostanica  a ČOV, 2991/9  a  požiarna nádrž s. č. 2717,  2991/10  a  vodáreň s. č. 2716, 
2991/11, 2992/2, 2994/1,  2994/2,  2996/2  a  hospodárska budova,  2998/1,  2998/2  a 
 garáže,  2998/3, 2998/4, 2998/6,2998/7, 2998/8 a nový pavilón s. č. 2423, 2998/9, 2998/11, 
2998/12, 2998/13,2998/14, 2998/15, 2998/16 a súbor garáži,2998/25 a vodáreň, 2999/2, 
2999/5, 2999/8, 2999/10, 3001/2, 3004/4, 3004/5, 3004/6, 3005/2 podľa V 176/05 -69/05, -
93/10 za katastrál. územie Dražovce. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa 31a 
zákona 213/1997 Z. z. v prospech Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva SR na 
nehnuteľ.- majetok parc. č. a stavby: 681/1, 682/2, 682/4, 685/3 ,685/16, 685/17, 685/18, 
685/19, 685/20, 685/10  a garáž  s. č. 465, 688/2, 695/1, 695/2, 695/3, 695/4, 695/5, 695/7 
a pivnica s. č. 455, 695/8, 695/9, 696/2, 696/3, 696/4, 696/5, 696/6, 696/7, 696/9, 696/10, 
696/12, 697/1, 697/2, 697/3, 698 a starý pavilón – kaštieľ s. č. 443, 699/1, 699/2 
a trafostanica s. č. 453, 699/3 a márnica s. č. 454, 700/1, 700/2, 701/1, 701/2, 701/3, 701/5 
a vodáreň  s. č. 442, 702, 721/2 a  dielňa s. č. 446, 723/1, 723/2  a kotolňa s. č. 457, 723/3, 



 

735/6, 736, 738/1, 738/4, 738/5 a vodáreň s. č. 442  na  parc.č. 701/6 podľa V 176/05 -18/05  
76/2006 za katastrálne územie Horné Lefantovce. 
Zdravotnícke prístroje: 
Bodyplethysmograph systém, RTG vyšetrovacia sklopná stena EURASCOP 
Ultrazvukový prístroj Aloka, RTG prístroj Arcovis, Kostný denzitometer Hologic  Sahara, 
Röntgenové zariadenie, Biochemický imunoanalyzátor Elecsys,  Videobronchoskop 
Vecné bremeno  
* právo prechodu cez  p. č. 685/19 v  prospech vlastníkov  bytovky s. č. 464  na parc. č. 85/4                   
* právo prechodu k bytovke na parc.p. č. 685/11 a 685/19 v prospech vlastníkov bytu č. 2, ,4     
* právo prechodu k bytovke s.č. 461 na p. č.685/8 a pozemku p. č. 685/19 vlast. bytu č 
1,2,3,4 
* právo prechodu k bytovke s.č. 466 na p. č.685/9 a pozemku p. č. 685/19 vlast. bytov č 1 –
10  
* právo prechodu cez pozemok p. č. 722/1,722/11 a 736 v prospech  vlastníkov  domov  s.  
č.   499 na p. č. 722/2, s. č. 450 na p. č. 722/4, s. č. na p. č. 722/3, s. č. 452 na p. č. 722/5 
 
Poistenie majetku: 

Majetok organizácie (budovy, stavby, výpočtová technika) je poistený v Komunálnej 
poisťovni. Ročné poistenie platené v štvrťročných splátkach za rok 2011 činilo  6 818 €.                 

Dopravné prostriedky  sú zmluvne aj havarijne poistené v Kooperatíve.  Celková suma  
poistného v roku 2011 bola  2 364 € . Vozidlo Octavia je havarijne poistené v  Unione a 
poistenie za toto vozidlo v roku 2011 bola 90 €. Celková suma poistenia činí  9 272 €.       
Opravné položky k pohľadávkam: 
            Opravná položka k   pohľadávke za   Občianske  združenie Pallas Aténa v celkovej  
sume 410 € bola tvorená v rokoch 2008-2010 , nakoľko nie je isté, že  bude uhradená i keď 
organizácia má právoplatné rozhodnutie Okresného súdu v Nitre.  
 
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2011- 1 049 215 €:    hlavná činnosť      podnikateľská činnosť 
*       za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou                 40  
*       odberatelia za prenájmy a služby s tým spojené                                                1 634 
*       pohľadávky voči zdravotným poisťovniam                   938 417   
*       odhad                                                                                    97 894 
*       ostatné služby                                                                         1 514                   1 912                                                                                                                          
ostatné pohľadávky – za školné a nájomné                                1 383                    2 847 
iné pohľadávky – úroky z nájomného                                          3 574 
Krátkodobé pohľadávky spolu:                                              1 042 822                    6 393 
 
Pohľadávky                                                            po lehote splatnosti        v lehote splatnosti                 

x za zdravotné poisťovne                               3 711                 934 706                                       
x ostatné pohľadávky                                     5 156                 105 642 

Spolu:                                                                                            8 867             1 040 348 
Štruktúra pohľadávok z obchodného styku bez odhadného účtu ( 97 894 € ) podľa dní 
splatnosti k 31.12.2011 : 
� 0 dní   938 223  
�   do 30 dní                                              636 
� nad 30 dní                                               518   
� nad 90 dní                                                 11   
� nad 365 dní                                             4 129     ( 410 € za OZ Pallas Aténa, 3 711 € za 

EZP, ktorá bola prihlásená na súdne vymáhanie a 8 € za uloženie ľudských pozostatkov 
v chladiacom zariadení nemocnice).   

                                                  
 Spolu:                                           943 517       



 

 
 
tabuľka o položkách krátkodobého finančného majetku 
Tabuľka č. 1 

KKrrááttkkooddoobbýý  ffiinnaannččnnýý  mmaajjeettookk  SSttaavv  nnaa  kkoonnccii  bbeežžnnééhhoo  úúččttoovvnnééhhoo  
oobbddoobbiiaa  

SSttaavv  nnaa  kkoonnccii  bbeezzpprroossttrreeddnnee  
pprreeddcchhááddzzaajjúúcceehhoo  úúččttoovvnnééhhoo  

oobbddoobbiiaa  
PPookkllaaddnniiccaa  11  777733  22  885533  

CCeenniinnyy  331177  336611  

BBeežžnnéé  bbaannkkoovvéé  úúččttyy  448877  771199  335555  990099  
BBaannkkoovvéé  úúččttyy  ss  ddoobboouu  
vviiaazzaannoossttii  ddllhhššoouu  aakkoo  jjeeddeenn  
rrookk  

    

PPeenniiaazzee  nnaa  cceessttee      
SSppoolluu  448877  880099  335599  112233  

 
tabuľka  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba opravnej položky 
(zvýšenie) 

Zníženie 
opravnej 
položky 

Zúčtovanie  
opravnej položky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Pohľadávky 
z obchodného 
styku 

           
                   410 

 
                

 
                

 
 

 
                     410 

Ostatné 
pohľadávky 

 
                          

    
                       

Pohľadávky voči 
účastníkom 
združení 

     

Iné pohľadávky 
 
                        

    
                      

Pohľadávky 
spolu 

 
                  410 

 
                

 
            

  
                     410 

 
 
 
tabuľka  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti                             1 040 348                                937 689 
Pohľadávky po lehote splatnosti                                    8 867                                  15 215 
Pohľadávky spolu                             1 049 215                                952 904            
 
 
 
 
 
 



 

Časové rozlíšenie: 
Účet 381100 – náklady budúcich období v sume 5 480  €   
         Na účte je zaúčtované predplatné za časopisy, knihy, tlač, zbierky, poplatky, zákonné 
a havarijné poistenie vozidiel na rok 2012 a poistenie majetku. 
 
Účet 385100 – príjmy budúcich období v sume  42 € 
         Na účte je zaúčtovaný predpis výnosov za nadštandardné výkony a sprievod 
hospitalizovaného za rok 2011 uhradené v pokladni v roku 2012.  
  
 
Vlastné zdroje krytia obežného a neobežného majetku:  
 
        V roku 2011 bolo základné imanie  zvýšené o majetok vložený zakladateľom MZ SR 
do neziskovej organizácie a to v sume 201 089 € a znížený nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov v zmysle výsledku finančnej  kontroly MZ SR podľa § 48 
ods.5  
Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 a MF/25238/2009-74 § 72 c.  Oceňovací rozdiel 
z precenenia pozemkov v sume  - 1 285 € bol  zaúčtovaný v zmysle Opatrenia MF SR 
č.MF/25238/2009-74 do nákladov organizácie. 
  
         Zisk z minulého roka v sume 46 630 € bol na základe rozhodnutia správnej rady 
zaúčtovaný s rezervným fondom a fondom tvoreným zo zisku. Zostatok fondov tvorených 
zo zisku  k 31.12.2011 je 77 968 €. 
 
          V roku 2009 získala organizácia návratnú finančnú výpomoc z MZ SR na uhradenie 
svojich záväzkov vedených v účtovníctve k 30.9.2008 v sume 151 699 na základe zmluvy č. 
2009/16-ŠN Zobor.  V  roku 2011 úroky  z   tejto  finančnej  výpomoci  boli v  sume 4 329  
€. 
Uznesením vlády SR č.548 zo dňa 17.8.2011 v bode A.2. vláda schválila odpustenie 
splácania návratných finančných výpomocí poskytnutých podľa bodu B.2. uznesenia vlády 
zo 17.12.2008. 
          Na základe oznámenia č. ZO1889-2012-OVVHR zo dňa 12.1.2012 bola odpustená 
finančná výpomoc v sume 151 699 € zaúčtovaná do výnosov organizácie, čo v značnej 
miere ovplyvnilo hospodárenie nemocnice.  
          Nemocnica v roku 2011 vytvorila zisk  v sume 162 079 €.  Bez odpustenej finančnej 
výpomoci by bol zisk nemocnice len 10 380 €.  
           
          Účet rezerv v celkovej sume 144 119 tvoria nevyčerpané dovolenky, odmeny 
a odvody za rok 2011 v sume 142 341 €, náklady na audit, zverejnenie účtovnej závierky, 
poplatky a služby za rok 2011 predstavujú sumu 1 778  €.  
 
          Dlhodobý  bankový  úver, ktorý nemocnica získala na rekonštrukciu telocvične v roku 
2008  bol v roku 2011 znížený o 33 659 €.  
Zostatok nesplateného úveru k 31. 12.2011 je   211 329  €. Úroky z úveru, ktoré sú 
stanovené pohyblivou sadzbou boli uhradené v sume   4 892 €. 
       



 

 
 
 
 
 
 
 
 
tabuľka o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného 
majetku     
 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie  
3 546 020 

 
           201 089 

  
            

 
              3 747 109 

z toho:  
nadačné imanie 
v nadácii 

     

vklady zakladateľov                          1 156            201 089                    202 245 

prioritný majetok                   2 032 497                  2 032 497 

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

 
                      - 1 285 

 
               

 
         - 1 285 

  
                      0 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond  
                        1 808 

 
               2 331 

   
                     4 139 

Fondy tvorené zo 
zisku 

 
                     29 530 

 
             44 299 

   
                   73 829 

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 

  
         

 
        201 089 

  
              - 201 089 

Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 

 
                    46 630 

 
162 079 

 
          46 630 

  
                162 079 

Spolu 
 
               3 622 703 

 
409 798 

 
        246 434 
 

  
             3 786 067 

 
 
 
 
 



 

 
tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 46 630 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania 0 

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  2 331 

Prídel do fondu tvoreného zo zisku 44 299 

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   
 
 
 



 

 
 
tabuľka o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného 

obdobia 
Tvorba rezerv Použitie 

rezerv 
Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých 
zákonných rezerv 

     

Jednotlivé druhy 
dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy 
spolu 

     

Jednotlivé druhy 
krátkodobých 
ostatných rezerv 

 
               119 709 

 
           144 119 

 
         119 679 

 
                  30 

 
                     144 119          

Jednotlivé druhy 
dlhodobých ostatných 
rezerv 

     

Ostatné rezervy 
spolu 119 709 144 119 119 679 30 144 119 

Rezervy spolu                119 709            144 119          119 679                   30                     144 119 

 
 
   tabuľka o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti                         1 927                             2 600 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka                     570 247                         463 040 

Krátkodobé záväzky spolu                     572 174                         465 640 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane                               0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                               0                         151 699 

Dlhodobé záväzky spolu                              0                         151 699 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu                    572 174                         617 339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

tabuľka o vývoji sociálneho fondu 
Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia                                     8                          1 619 

Tvorba na ťarchu nákladov                            20 809                     21 016 

Tvorba zo zisku                                     0                              0 

Čerpanie                            20 684                     22 627 

Stav k poslednému dňu účtovného 
obdobia                                 133                              8 

 
 
 
 
   tabuľka o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných 
výpomociach 

Druh cudzieho 
zdroja Mena Výška 

úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia 
Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného obdobia 

Suma istiny na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Krátkodobý 
bankový úver       

Pôžička       

Návratná 
finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý 
bankový úver 

     
Euro 

EURIBOR 6 
mes.+0,60 % 
p. a. 

    25. 4. 2018  Záložné právo 
k nehnuteľ.č.521/070/2008                     211 329                         244 988 

Spolu      
Euro                        211 329                         244 988 

 
 
 
 
 
 



 

Krátkodobé záväzky  k 31.12.2011 spolu:  572 174 €                                         v celých € 
V lehote splatnosti Stav  k 

31.12.2010 
Stav k 
31.12.2011 

Prírastok, úbytok 

Celkom: 463 040 570 247 +  107 207  
Z toho: mzdy 137 540 143 010     + 5 470   

záväzky voči ZP a SP   81 515   88 660     + 7 145 
daňové záväzky   18 932  19 477       + 545     
ostatné záväzky     5 461     7 693    + 2 232      
Z obchodného styku spolu: 219 592 311 407  + 81 380 
Z toho: lieky a zdrav. materiál 107 960 185 014  + 77 054 
            potraviny  15 922   13 603    -  2 319 
            energie   20 179   19 093    - 1 086 
            ostatné dodávky  74 762   82 493   + 7 731 
            ostatné z obchodného styku       769  11 204 + 10 435 

 
Po lehote splatnosti Stav k 31.12.2010 

 
Stav k 31.12.2011 Prírastok, úbytok 

Celkom: 2 600 1 927 - 673 
z obchodného styku–ostatné dodávky 2 600 1 927 - 673 
 
Z toho za podnikateľskú činnosť v lehote splatnosti: 
                                                                            -  elektrická energia v sume 293 €, 
                                                                            -  plyn v sume   4 157 €,  
                                                                            -  vodné a stočné v sume  454 €,  
                                                                            -  ostatné – odborná pomoc v sume 482 € 
 
          Rozpis ostatných  záväzkov organizácie účtovaných na účtoch 324, 325, 326 a 379 
za rok 2011 v celkovej sume   18 897:       
                                                                         stav k 31.12.2010        stav k 31.12.2011      nárast, pokles 
� Preddavok za predaj dlhodobého majetku                                   9 751                    + 9 751   
� Za žetóny na príbory, za obedáre,poplatok             418                 581                       + 163 
� Poistenie malotraktor                                                 34                     0                         -  34 
� Nevyfakturované dodávky                                       317                 872                       + 555 
� Zrážky zamestnancov za december                      4 013              4 900                       + 887   
� Dôchodkové pripoistenie za december                 1 448               1 611                      + 163 
� Úroky z návratnej finančnej výpomoci                      0                1 182                   + 1 182 

Spolu:                                                                   6 230              18 897                 + 12 667 
         Dlhodobé záväzky                                                                                           v celých € 
Záväzky  sociálneho fondu   Rozpočet Stav 

k 31.12.2010 
Stav 
k 31.12.2011 

% plnenia 
rozpočtu 

PS 8 1 619 8  
472120 povinný prídel 1 % 22 032 18 909 19 861     90,15 
472150 prídel na cestovné  2 250   2 107 948     42,13 
tvorba spolu: 24 282 21 016 20 809 85,70               
472162 príspevok na  stravovanie   4 000 3 621 3 697     92,43 
472166 príspevok na cestovné  8 550 9 909 7 247     84,76 
472167 regeneráciu pracovnej sily 11 000 9 097 9 532     86,65 
472170 sociálna výpomoc     500 0   208     41,60 
472190 ostatné  0 0  
Čerpanie spolu: 24 050 22 627 20 684     86,75 
Zostatok    240 8 133  
 
                                                  



 

tabuľka  o významných položkách výnosov budúcich období 
Položky výnosov 

budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

Bezodplatne 
nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

19 067 228 5 990 13 305 

dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 21 851   21 851 

dlhodobého majetku  
obstaraného 
z finančného daru  

409 793  21 744 388 049 

dotácie zo štátneho 
rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej 
únie 

242 459 21 999 138 362 126 096 

dotácie z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu 
vyššieho územného 
celku 

    

grantu     
podielu zaplatenej dane 4 709  4 709 0 
dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

17 701 16 986 6 475 28 212 

 
Na tomto účte sú zaúčtované v celkovej sume 578 159 € : 
 *  stravné lístky na r. 2012 predané v roku 2011 v sume 646 € ( nie je v tabuľke)                                                                                                                                              
 *  dotácia z  MK SR na kaštieľ v H. Lefantovciach  -   21 851 €                                                            
 *  zostatok dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukcia práčovne a bezpečnostný  systém  
-    76  216 €                                                                                                                     
 *  zostatok dotácie z Európskych štrukturálnych fondov na  nemocničný informačný systém  
- 19 798 €                              
 *  zostatok dotácie z Európskeho sociálneho fondu na výpočtovú techniku  v 
projekte„Podpora ľudských zdrojov“ a pre program „ Ďalší rozvoj ľudských zdrojov  -  
30 082 €                     
  *  zostatok daru a likvidačného zostatku z NO na rekonštrukciu telocvične  -   378 553 €  
  *  zostatok daru na rekonštrukciu I. oddelenia    -  9 496 €                                                                                                                           
*  zostatok bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku -  13 305 € 
 * dlhodobého majetku zakúpeného z podielu zaplatenej dane v rokoch 2008 až 2011 -  
28 212 €                                                       
 Zostatky dotácií a darov sa rozpúšťajú mesačne do výnosov vo výške odpisov toho 
dlhodobého majetku.  
 



 

Čl. IV 
               Informácie, ktoré dopĺňajú údaje vo výkaze ziskov a strát 
 
          Na účte 602 – tržby z predaja služieb v sume 5 611 965 € sú okrem výnosov za  
výkony  zdravotných  poisťovní v sume  5 548 691 €    a za sociálnu poisťovňu v sume 23 € 
aj  tržby za vyšetrenia od fyzických aj právnických osôb v sume 14 500 €, za nadštandardné 
výkony v sume 5 661 €, sprievod hospitalizovaných pacientov v sume 839 €, uloženie 
ľudských pozostatkov v sume 330 €, za prehliadky mŕtvych v sume 1 470 € a za stravovanie 
v sume 39 166 €, z toho na podnikateľskú činnosť strava v sume  2 894 €, výnosy za  pranie  
v sume 342 € a platené služby klientov v sume   943  €. Tržby z predaja služieb spolu za  
podnikateľskú činnosť sú v celkovej sume 4 179 €  
 
           Na účte 645 – kurzové zisky v sume 5 € je  zaúčtovaný kurzový zisk prepočítaný  pri 
úprave kurzu na konci roka.  
      
          Na účte 647 – osobitné výnosy sú výnosy na vzdelávaciu akciu – XXVIII. Zoborský 
deň a IX. Západoslovenský deň o osteoporóze v sume 3 036 €. 
          
           Na účte 649 – ostatné výnosy v sume 239 625 € sú zaúčtované vrátené výnosy na 
vzdelávanie  v sume – 1 234 €, výnosy z klinickej štúdie v sume 44 141 €, výnosy z darov 
vo výške odpisov dlhodobého majetku v sume 5 763 €, refundácia nákladov za štúdium 
a rekondičné pobyty v sume 4 197 € a za ochranné odevy v sume 374 €,  ostatné výnosy ( za 
zberné suroviny, za škodu, trovy konania, za zhotovenie CD) v sume 1 429 €, odpustená 
návratná finančná výpomoc v sume 151 699 € a výnosy   súvisiace   s  nájmom   bytových  a  
nebytových  priestorov  v sume  33 256 € ,  patriace do podnikateľskej činnosti. 
 
         Na účte 658 – výnosy z nájmu v sume 42 817 € sú výnosy za prenájom bytov 
a nebytových priestorov z podnikateľskej činnosti. 
          
         Na účte 662 – prijaté príspevky od iných organizácií  v sume 21 972 € sú zaúčtované 
výnosy vo výške odpisov (z  likvidačného zostatku NO  a z daru) na rekonštrukciu 
telocvične a I. oddelenia. 
    
         Výnosy za účet dotácii 691 spolu sú 203 300 € z toho:  
         Na účte 691100– dotácie v sume 98 731 €  zaúčtované vo výške odpisov : 

*   dotácia zo ŠR na práčovňu v sume                                 21 042 € 
    *   dotácia zo ŠR a EÚ na NIS                                            65 320 €   

 *   dotácia zo ŠR na bezpečnostný systém                               564 € 
    *   dotácia na výpočtovú techniku a programy                    11 805 € 
Dotácia na výpočtovú techniku a programy je z projektu „ Podpora ľudských zdrojov 
a zlepšenia kvality služieb poskytovaných Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada Zobor, 
n. o.“ ITMS kód projektu 27140130012, financovaného z Európskych štrukturálnych fondov 
a z projektu „ Ďalší rozvoj ľudských zdrojov a profesionalizácia poskytovaných služieb, kód 
ITM 27140130094“.                
          Na účte 691200 – dotácia na prevádzku je  z projektu „ Ďalší rozvoj ľudských 
zdrojov a profesionalizácia poskytovaných služieb, kód ITM 27140130094“.Na tento projek 
MPSVaR schválilo pomoc poskytovanú z fondov Európskych spoločenstiev. V roku 2011 
bola zaúčtovaná dotácia  v sume 62 338 € vo výške refundácie nákladov na vzdelávanie. 
Spoluúčasť na financovaní tohto projektu je 5 %. 



 

         Na účte 691210 je zaúčtovaný príspevok v celkovej sume 42 231 €  na  vzdelávanie  z  
projektu„ Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom 
kraji“ v rámci operačného programu „ Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Príspevok 
bol poskytnutý z NSK na základe zmluvy medzi ŠN a NSK v roku 2011 v sume 39 748 € 
a 2 483 € bolo zúčtované ako odhad refundovaných nákladov.     

 
Na účte 501 – spotreba materiálu v sume 1 542 981 € 

         Na účte sú náklady za pohonné hmoty v sume 4 024 €, na lieky v sume 1 243 656 €, na 
krv 44 404 €,  zdravotnícky materiál v sume 81 037 €, potraviny v sume 105 471 €,  drobný 
hmotný majetok v sume 21 423 €, všeobecný materiál v sume 31 016 €, materiál na údržbu 
v sume 11 950 €, z  toho na podnikateľskú činnosť potraviny v sume 1 044 €, všeobecný 
materiál v sume 7 € a materiál na údržbu v sume 168 € . 
 
          Na účte 502 – spotreba energií v sume 163 246 € je elektrická energia v sume v sume 
64 263 €, voda v sume 1 571 € a plyn v sume 97 412 €, z toho na podnikateľskú činnosť 
elektrická energia  v sume  6 147 €, voda v sume 191 € a plyn v sume 21 364 €.  

 
Na účte 511 – opravy v sume 35 154 € sú náklady na opravy budov v sume 6 345 €, 

opravy vozového parku v sume  2 823 €, opravy zdravotechniky v sume 16 020 € a opravy 
ostatné v sume 9 966 €, z toho náklady na podnikateľskú činnosť v sume 1 605 € na opravu 
budov a 605 € na ostatnú údržbu  

 
Na účte 518 – ostatné služby v sume 321 409 €  sú zaúčtované náklady na vzdelávanie 

v sume 55 899 €, nájomné v sume 26 168 €, štúdie, posudky v sume 7 607 € ( z toho 
náklady na audit účtovníctva a dozorný audit boli 6 168 €),  výkony výpočtovej techniky 
v sume 37 341 €, výkony spojov v sume 20 441 €, upratovanie v sume 93 455 € a ostatné 
služby v celkovej sume 80 498 €  a to: 
stočné v sume 8 682 €, z toho na podnikateľskú činnosť 1 015 €,  rekondičné pobyty v sume 
4 257 €, rozbory, revízie a kontroly v sume 7 881 €, z toho na podnikateľskú činnosť v sume 
804 €, účastnícke poplatky na školenia v sume 7 213 €, odvoz odpadov v sume 3 848 €, 
deratizácia a dezinsekcia v sume 934 €,  právne služby a verejné obstarávanie v sume 7 440 
€, 
dohľad nad pracovnými podmienkami v sume 2 801 €,  nezrealizované projekty zúčtované 
do nákladov  v sume 26 459 €, obsluha kotolne v sume 7 272 €, remeselnícke a iné služby  
v sume  3 711 € .  
 
         Na účte 544 – úroky v sume 9 221 € sú zaúčtované úroky z bankového úveru  v sume 
4 892 € a návratnej finančnej výpomoci v sume 4 329 €. 
 
         Na účte 545 – kurzové straty v sume 62 € sú zaúčtované kurzové rozdiely pri prepočte 
cudzej meny u dodávateľa SEKK a pri prepočte cestovného pri zahraničných pracovných 
cestách. 
      
         Na účte 547 – osobitné náklady v sume 1 191 € sú zaúčtované náklady na vzdelávaciu 
akciu – XXVIII. Zoborský deň a IX. Západoslovenský deň o osteoporóze . 
          
         Na účte 549 – ostatné finančné náklady v sume 109 559 €  sú   zaúčtované  náklady  
na poistné   v   sume  14 250 €,  na  cestovné  pacientov  zúčastnených   v klinickej štúdii  
v sume 2 180  €, rozpustený oceňovací  rozdiel  z  precenenia   pozemkov v sume 1 285 €,  
bankové a servisné poplatky v sume 1 496 € , náklady z pomerného odpočtu DPH v sume 90 
348 €, toho na podnikateľskú činnosť v sume 5 664 €. 



 

                                
  tabuľka o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Použitá suma bežného 

účtovného obdobia 

Dlhodobý majetok - PACS, gastrfibroskop, 
ventilátor Paravent                             5 254                      5 496 

Dlhodobý majetok – monitor vitálnych 
funkcií, polohovacia posteľ, ventilátor i Vent                          979 

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia                    

 
 
 
 
tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 
Jednotlivé druhy nákladov za Suma 
overenie účtovnej závierky                         2 820 
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej 
závierky  

súvisiace audítorské služby  
daňové poradenstvo  
ostatné neaudítorské služby                           360 
Spolu                        3 180 
 
 
 
 
 



 

Čl. V 
                         Opis údajov na podsúvahových účtoch 
 
Účet 781 -  najatý dlhodobý majetok 

Majetok – zdravotnícke prístroje, PC, zmäkčovacie a dávkovacie zariadenie v celkovej 
hodnote 68 880 €, bol prenajatý a zapožičaný na základe Zmlúv a dohôd o prenájme alebo 
o zapožičaní. 
 
Účet 785  - zásoby prijaté do úschovy  

Na účte sú zaúčtované prenajaté kyslíkové fľaše s Messer Tatragasu  v celkovej sume 
5 879 € rozčlenené v analytickej evidencii podľa jednotlivých oddelení. 
 
Účet 789  - materiál v skladoch CO v sume 1 571 €  
je členený   na   prostriedky   IPCHO  v sume 1 406 €  a materiál civilného charakteru 
v sume 
165 €. 
 
                                                              Čl. VI 
                                                   Ďalšie informácie 
 
         Špecializovaná nemocnica na základe rozsudku č. 8Co/24/2011-244 právoplatného od 
4.8.2011 získala finančné prostriedky v sume 9 751 € za predaj bytu s  príslušenstvom. 
Nakoľko vklad do katastra bol pozastavený, úhrada  bola zaúčtovaná do záväzkov ako 
preddavok. 
 
         Súdne konania, ktoré by mohli v budúcnosti ovplyvniť hospodárenie nemocnice: 
GENERIX a.s. Bratislava, súdny spor pre sumu 6 227,05 €. Na pojednávaní pred Krajským 
súdom Nitra bola žaloba zamietnutá, ale GENERIX podal dovolanie na Najvyšší súd SR, 
proti rozsudku Krajského súdu v Nitre, k 31.12.2011 neukončené. 
Marta Makišová a spol. spor vedený o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam – pozemkom 
v katastrálnom území Horné Lefantovce. Vec neukončená, pokračuje pred Okresným súdom 
v Nitre. 
 
Kultúrne pamiatky: 

Špecializovaná nemocnica má kultúrnu pamiatku zaevidovanú v Ústrednom zozname 
kultúrnych pamiatok pod č. SR: 27/1422/358/7. Jedná sa o kaštieľ v Horných Lefantovciach.  
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