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1. Základné údaje o organizácii  
 
1.1 História 
 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. vznikla dňa 1.9.2004 podľa zákona 
č. 213/1977 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby. Zakladateľmi sú Slovenská republika, Ministerstvo zdravotníctva SR  a  265 
zdravotníckych zamestnancov jej právneho predchodcu Vysokošpecializovaného 
odborného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb  Nitra – Zobor. Od 1.9.2004 do 
31.5.2005 bola nemocnica zapísaná v registri neziskových organizácií pod názvom  
Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o. 
 
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  

 
 

 

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:  Okresný  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 zdravotníckej univerzity.  
 
Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci predmetu činnosti je: 
 
1) Ambulantná zdravotná starostlivosť - všeobecná v odbore: 
      a)       všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých. 

http://www.snzobor.sk/
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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, 
           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) Osteocentrum 

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

8) Liečebná výživa a stravovanie 

9) Ošetrovateľská starostlivosť 



 

 
4 

10) Lekárenská starostlivosť 

11) Aplikácia vedy a výskumu 
      
Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je aktuálne povolené rozhodnutím MZ SR 
zo dňa 11. decembra 2013  pod č. S10974-OP-2013 k číslu Z03988/2012-OP podľa 
§11 v nadväznosti na  §17 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 
v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.decembra 2013.  
 
Okrem poskytovania aktivít v rámci predmetu činnosti je nemocnica zapojená do 
medzinárodného programu Zdravia podporujúcich nemocníc (v skr. HPH - Health 
Promoting Hospitals) a vyvíja svoje aktivity aj smerom do komunity (spolupráca najmä 
s mestom Nitra). Týkajú sa problematiky boja proti  rakovine pľúc, fajčeniu, prevencie 
a skorého záchytu osteoporózy, výživy v zlepšení starostlivosti o osoby v geriatrickom 
veku a o osoby s pľúcnymi chorobami, a i.  
 
Od 1. apríla 2003 zriadila Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vo vtedajšom 
Vysokošpecializovanom odbornom ústave TaRCH Nitra – Zobor školiace pracovisko 
v oblasti postgraduálneho vzdelávania v odbore pneumológia a ftizeológia a súčasne 
v oblasti pregraduálneho vzdelávania v odbore komplexná ošetrovateľská starostlivosť 
(v odbore pneumológia a ftizeológia), ktoré bolo od 1. júna 2004 ustanovené za 
výučbovú základňu SZU. Tieto vzdelávacie činnosti poskytuje Špecializovaná 
nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. i v súčasnosti. 
 
Špecializovaná nemocnica  na základe Živnostenských listov vydaných  Obvodným 
úradom v Nitre, Odborom živnostenského podnikania, je oprávnená vykonávať  
nasledovnú  podnikateľskú činnosť : 

1) ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností, 
2) pohostinskú činnosť, 
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. 

6) 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, 

7) 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. 

 

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, zdravotníckych  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 2015 bolo účtovníctvo vedené v zmysle Opatrenia Ministerstva financií 
Slovenskej republiky zo dňa 14.11.2007 č. MF/24342/2007–74, ktorým sa ustanovujú 
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. 
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MF/24485/2008-74, z 12.3.2009 č. MF/10294/2009-74, z  3. decembra 2009            
č.MF/25238/2009-74, z 26.11.2010 MF/25000/2010-74,z 13.12.2011  MF/26582/2011-
74, z 30.10.2013 MF/17616/2013-74, z 20.11.2013 č. MF/17613/2013-74  a opatrenia   
z 3.12.2014 č. MF/22612/2014-74.    
 

           Opatrením MF SR č.MF/21232/2014-31  zo dňa 17.12. 2014 bola nemocnica zaradená 
od 1.1.2015 do sektoru verejnej správy s povinnosťou mesačne predkladať údaje 
(finančné výkazy) z účtovníctva o príjmoch a výdavkoch do informačného systému 
Štátnej pokladnice za účelom hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. Finančný 
výkaz FIN 1a-12 je potrebné predkladať podľa rozpočtovej klasifikácie , čo znamená  
viesť dvojité účtovanie. Okrem nákladov a výnosov viesť účtovníctvo aj o príjmoch 
a výdavkoch. Nemocnica výkaz FIN 1a-12 o príjmoch a výdavkoch  predložila 
Štatistickému úradu SR po prvý krát už  k 31.12.2014. 

 
          Podľa Prílohy č.1 k zákonu  č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej 

pokladnice v znení neskorších predpisov  (č .218/2014 Z.z. a č. 333/2014 Z.z.), 
nemocnica s účinnosťou  od 1. apríla 2015 je povinná evidovať tržby  (kód 86.10) 
elektronickou registračnou pokladnicou. Uvedená povinnosť bola  realizovaná, ŠN má 
zaregistrované na  Daňovom úrade v Nitre dve registračné pokladnice.    
 

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,  z darov a 
dotácií. 

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. má zavedený systém manažérstva 
kvality v súlade s normou ISO 9001:2008. V  roku 2015 ho uplatňovala na všetkých 
pracoviskách. V závere roka  2015 bol vykonaný recertifikačný audit  manažérskeho 
systému akreditovanou certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o. Trenčín. Cieľom 
recertifikačného auditu bolo posúdiť efektívnosť a výkonnosť systému manažérstva. Pri 
audite boli preskúmané a zhodnotené dôkazy o zhode so všetkými požiadavkami 
aplikovaných noriem a ďalej boli zhodnotené dôkazy z preskúmania činnosti s ohľadom 
na výsledky predchadzajúceho certifikačného cyklu. Vedúci audítor na základe 
výsledkov auditu skonštatoval, že nemocnica má zavedený a udržiavaný manažérsky 
systém. Certifikačný orgán na základe odporúčania auditu vydal rozhodnutie 
o recertifikácii manažérskeho systému podľa normy EN ISO 9001:2008 s platnosťou do 
15.septembra 2018. Toto rozhodnutie bolo vydané 26.11.2015. 

http://www.danovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=26&p=32369
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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. 
 
Funkčné obdobie Správnej rady bolo vymedzené podľa § 100 c, ods.1 zákona č. 8/2010 
Z.z. od 1. marca  2010  do  28.februára 2015. Zloženie Správnej rady do 28. februára  
2015 bolo nasledovné: 
 

Predseda: 
 

PhDr. Ladislav Berecz   
 

Členovia: 
 

MUDr. Karol Bitter, CSc.  
Mgr. Zdenka Čavarová 
Ing. Jana Hanusová   
Ing. Pavol Meňky, PhD.,MPH, MBA  
MUDr. Peter Olajoš   
MUDr. Jozef Weber, MPH, 
  
Nové funkčné obdobie Správnej rady začalo plynúť od 1.marca 2015. MZ SR  
vymenovalo do Správnej rady 4 členov vrátane predsedu a ostatní zakladatelia 3 
členov.  Jej zloženie bolo ku koncu roka 2015 nasledovné: 
 
Predseda: 
 

PhDr. Ladislav Berecz  (MZ SR) 
 

Členovia: 
 

Ing. Jana Hanusová  (MZ SR)  
Ing. Marek Illéš (MZ SR) 
MUDr. Peter Olajoš (MZ SR)  
MUDr. Jozef Weber, MPH, (ŠN)  
MUDr. Ivan Marget, PhD. (ŠN) 
Mgr. Andrea Gálová (ŠN) 
 

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.  

 



 

 
8 

Členovia Dozornej rady k 31.12.2015 

predseda                      doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc., m. prof. 
člen                              Ing. Stanislav Jahodka  
člen              Ing. Tibor Lovecký   
 

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 2015 bola: 
 
Ing. Erika Chudá  
 
Poradným orgánom riaditeľa je Porada vedenia nemocnice. Členovia Porady vedenia 

nemocnice v roku 2015 boli: 
 

Ing. Tibor Lovecký -        ekonomicko- prevádzkový námestník ,  

   štatutárny zástupca riaditeľa;     

MUDr. Daniel Magula, CSc., -    námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti; 

Mgr. Zdenka Čavarová,  -     námestníčka ošetrovateľskej zdravotnej  

 starostlivosti;  

Katarína Martišková  -     referent kontroly a interných auditov. 
  

Prehľad organizačnej štruktúry ŠN sv. Svorada  Zobor,  n. o. platnej k 31.12.2015 
                                                                                                                                         
Graf  č. 1 
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2. Základné ukazovatele kvantity a intenzity poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti v roku 2015 

 
Na úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2015 poukazujú indikátory  
kvantity a intenzity  vyjadrované  podľa metodiky   Národného centra zdravotníckych  
informácií. 
        
V roku 2015  bolo v nemocnici  hospitalizovaných 4 298   pacientov, čo je síce o 62 
pacientov menej ako v roku 2014 (index 0,99), avšak o 174,5 pacientov viac ako v roku 
2013 (4 123,5).  Počet hospitalizovaných pacientov zodpovedá chorobnosti pacientov 
zo spádového územia  cca 1,5 miliónov obyvateľov, keďže nemocnica poskytuje vo 
svojom špecializovanom zameraní zdravotnú starostlivosť ako jediná v celom 
Nitrianskom kraji aj priľahlým okresom susediacich krajov. Narastajúcu závažnosť 
hospitalizovaných pacientov môže ilustrovať neustály nárast pacientov s respiračnou 
insuficienciou vyžadujúcich najintenzívnejšiu starostlivosť na Oddelení anesteziológie 
a intenzívnej medicíny, ktorý medziročne činil takmer 5%. Naopak,  vzhľadom na 
výrazný nárast počtu ambulantných pacientov (viď nižšie) možno konštatovať i pozvoľný 
presun hospitalizačnej starostlivosti do starostlivosti ambulantnej.    
  
Nemocnica poskytovala v roku 2015 lôžkovú (ústavnú) 24-hodinovú starostlivosť na  
šiestich  lôžkových oddeleniach – dvoch oddeleniach pneumológie a ftizeológie, 
Oddelení klinickej onkológie, Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, 
Geriatrickom oddelení a Oddelení pre dlhodobo chorých s počtom 192 lôžok, spolu so 
zabezpečením diagnostických laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení na Oddelení 
klinickej biochémie a Rádiologickom oddelení. Ďalších 12 lôžok je určených na dennú 
alebo celonočnú diagnosticko-liečebnú činnosť   v Centre spánkovej medicíny, dennej 
aplikárni chemoterapie a  Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení.   
                                                                                                                         Tab. č. 1 
 

 Rok 
2014 

Rok 
 2015 

Index 
2015/2014 

Rozdiel 
(2015-2014) 

Počet hospitalizovaných 4 360,0 4 298,0 0,99 - 62 
Počet ošetrovacích dní 47 590 46 953 0,99 - 637 
Priemerná ošetrovacia doba 
v dňoch 

10,92 10,92 1,00  0,00 

% využitia postelí 67,91 67,00 0,99    - 0,91 

Evidenčný počet postelí  192    192 1,00  0,00 
 

V ambulantnej zložke  bolo v roku 2015  vyšetrených a  ošetrených  50 141 pacientov, 
čo bolo  o  3 840 viac  ako v roku 2014. Najvyššie nárasty počtu vyšetrených 
a ošetrených pacientov v roku 2015 boli zaznamenané  najmä na ambulanciách  
pneumológie a ftizeológie, reumatológie, fyziatrie-liečebnej rehabilitácie, diabetológie,  
klinickej imunológie a alergológie ako i vnútorného lekárstva, čo dávame do súvislosti  
nielen s vyššou dôverou pacientov a  ich praktických lekárov o špecializované 
ambulantné služby našej nemocnice a úzku nadväznosť na jej diagnostické zložky, ale 
aj s ukončovaním (alebo znižovaním) činnosti špecializovaných ambulancií v bližšom 
i vzdialenejšom okolí (v minulom roku v odbore klinická imunológia a alergológia, 
čiastočne i pneumológia), čoho výsledkom je pokračujúci presun tohto typu zdravotnej 
starostlivosti  smerom k nášmu zdravotníckemu zariadeniu.   
Dlhodobý trend nárastu pozorujeme však aj v ústavnej (lôžkovej) starostlivosti (napriek 
stagnácii v poslednom medziročnom porovnaní), ktorý v priebehu obdobia rokov 2011-
2015 vzrástol takmer o pätinu (rok 2011 – 3 635,5 hospitalizovaných, rok 2015 – 
4 298,0 hospitalizovaných). Najmä na oddeleniach pneumológie a ftizeológie 
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kulminovala obložnosť na prelome zimného a jarného obdobia  na hodnote viac ako 
90% a v tomto období (ale čiastočne i v jesennom období) boli tieto oddelenia  plne 
obsadené s pociťovaným nedostatkom lôžkových kapacít pre poskytovanie akútnej 
zdravotnej starostlivosti.  
 

Trend počtu hospitalizovaných a ambulantných pacientov za posledných päť rokov je 
znázornený na grafoch č.  2 a 3.   
 

Graf č.2 
 

 
 

Graf č.3 
 

 
 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)  uskutočnili v roku 2015 celkom   
471 579 vyšetrení  a ošetrení, čo je voči roku 2014 nárast  o 9,3 %. Tento trend je 
priamym dôsledkom absolútneho nárastu počtu vyšetrených pacientov, najmä 
z ambulantnej zložky. S tým súvisí nárast požiadaviek na spoločné vyšetrovacie 
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a liečebné zložky vrátane zvýšenej potreby nákladov na zabezpečenie nevyhnutnej 
diagnostiky.  
Percentuálny podiel poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo finančnom vyjadrení  pre 
zdravotné poisťovne v roku 2015 je zrejmý z nasledovného Grafu č.4: V ambulantnej 
ZS sú zahrnuté aj lieky so symbolom úhrady „A“.  
                                                                                Graf č.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V segmente ambulantnej zdravotnej starostlivosti a segmente spoločných vyšetrovacích 
zložiek  pri vyššom počte výkonov a vyšetrení  je oproti roku 2014 vo finančnom 
vyjadrení zaznamenaný mierny pokles výnosov. U ambulantnej ZS to  činí 3,61 
percentuálneho bodu, čo sa dá pripísať  zníženiu tržieb za lieky so symbolom „A“ 
o 206 464 € (v dôsledku rozšírenia ich centrálneho nákupu zdravotnými poisťovňami).  
V prípade spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek o  0,66 percentuálneho bodu 
čo vyplýva z nižšej ceny bodu uhrádzaného zdravotnými poisťovňami pre laboratórne 
výkony počnúc druhou polovicou roka 2014. U ústavnej (lôžkovej) ZS je napriek 
malému poklesu počtu hospitalizovaných pacientov nárast vo  finančnom vyjadrení o 
4,27 percentuálneho bodu, čo súvisí  nielen s vyššími kontrahovanými  cenami za 
ukončenú hospitalizáciu u všetkých zdravotných poisťovní, ale i so spustením systému 
eHospik u Všeobecnej zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015 a zreálnením platieb za 
hospitalizácie (bez tzv. „nadlimitnej“ ZS z predchádzajúcich rokov). 
               

 
Výnosy z poskytovanej zdravotnej starostlivosti (hlavná, nezdaňovaná činnosť) podľa 
účtovnej závierky sú zúčtované  vo výške 7 176 808,24 € a činili 98,52 %  z celkových 
výnosov nemocnice (7 284 341,02 €). Z výnosov z poskytovanej ZS tvoria  výkony pre 
zdravotné poisťovne 93,16 %, t.j. 6 686 109 €.  
 
Na financovanie potrieb nemocnice priaznivo vplývalo zavedenie platieb za ústavnú 
(lôžkovú) zdravotnú starostlivosť systémom eHospik, zo strany Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne od 1.1.2015, čím sa toto financovanie dostalo do súladu s poskytovanou 
(medicínsky uznanou) zdravotnou starostlivosťou bez vzniku tzv. „nadlimitnej“  ZS, ako 
sme to zaznamenávali v predchádzajúcich rokoch.  V nemocnici sa aj počas roka 2015 
výkony ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti vykazovali paralelne aj pre 
pripravovaný systém DRG.  
 
Uvedené údaje poukazujú na skutočnosť, že napriek viacerým nárokom na  
financovanie  nákladových položiek (zákonný nárast miezd lekárov a  ďalších 
zamestnancov nemocnice z dôvodu záväzkov vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy, 
zvýšenia minimálnej mzdy ako i z dôvodov potreby ovplyvniť narastajúcu fluktuáciu 
hlavne pomocného zdravotníckeho personálu, ako i nevyhnutných nákladov súvisiacich 
so zabezpečením a úspešným ukončením projektu z nenávratného finančného 
príspevku z Európskych fondov, ale i nevyhnutnej potreby  opráv a údržby, a i.) sa 
podarilo udržať  priaznivý vývoj v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v kvantitatívnych 

71%

12%

16,85%

Rok 2014

ústavná zdravotná starostlivosť SVLaZ ambulantná ZS

76%

11%

13%

Rok 2015

ústavná zdravotná starostlivosť SVLaZ ambulantná ZS
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a intenzitných ukazovateľoch. Toto bolo konštatované aj v hodnotení nezávislou 
certifikačnou spoločnosťou, ako i hodnoteniami nemocnice zo strany zdravotných 
poisťovní.  
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3. Hospodárenie organizácie 
 
Jednou z najdôležitejších súčastí riadenia je plánovanie a jeho základným nástrojom je 
rozpočet. 
Rozpočet nemocnice na rok 2015   bol predložený (v zmysle Čl. X. ods.5 Štatútu n.o.) 
na schválenie Správnej rade v novembri  2014 . Bol zostavený ako vyrovnaný 
s celkovými výnosmi 6 806 641 € a v rovnakej výške boli rozpočtované aj náklady.   
V mesiaci októbri  2015 bol rozpočet prehodnotený  v rámci  niektorých nákladových 
a výnosových položiek.    
Výnosy z hlavnej činnosti nemocnice (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) v roku 
2015 boli oproti  rozpočtu vyššie o 1,66 %, absolútne o 116 399 €. Vyššie boli oproti 
rozpočtu aj tržby a výnosy z podnikateľskej činnosti a dotácií  o 361 301  €.  
Rozpočet vo výnosovej časti bol prekročený o 7,02 %, v nákladovej časti  rozpočet bol 
prekročený len o 6,97 %. 
Hospodárskym výsledkom  v roku 2015 po zdanení je zisk 3 288,64 €, nakoľko tvorba 
výnosov bola vyššia ako čerpanie nákladov, vrátane dane zo zisku .  
  

Dynamika rastu výnosov a nákladov v roku 2015 v porovnaní s rokmi  2011 až 2014 je 
vyjadrená v  Grafe č.5. 

   Graf č.5 
 

 
 
 
Výnosy v roku 2015 boli vyššie v porovnaní s rokom 2014 o 516 702 €, index: 
2015/2014: 1,08. Najväčší nárast výnosov oproti roku 2014 bol zaznamenaný  u VšZP 
(o 350 046 €), u ZP Dôvera (o 53 712 €) a u ZP UNION o 8 771 €. Výnosy boli 
ovplyvnené aj zúčtovanou dotáciou z fondov EÚ, a to vo výške  pomernej časti odpisov 
(315 560 €) zo zdravotníckej techniky, zdravotníckeho vybavenia a ostatného 
technického vybavenia. 
Zvýšenie výnosov v porovnaní s rokom 2014 na druhej strane ovplyvnilo aj vyššie 
čerpanie nákladov. Náklady v  roku 2015 boli vyššie o 515 331 € v porovnaní s rokom 
2014. Vyššie čerpanie je u odpisov (o 250 360 €) – spôsobené najmä odpismi 
v nadväznosti na získanie nového prístrojového a infraštrukturálneho vybavenia z NFP 
a u mzdových nákladov a odvodov do poisťovní (o 241 815) – spôsobené najmä 
zákonnými zvýšeniami miezd zdravotníckych zamestnancov, minimálnej mzdy ako 
i rešpektovaním záväzkov vyplývajúcich z Vyššej kolektívnej zmluvy . 
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Hospodársky výsledok za rok 2015  podľa Výkazu ziskov a strát                                               
                                                                                                      Tabuľka č. 2                

 

Hospodársky výsledok nemocnice za rok 2015 bol ovplyvnený na strane výnosov 
v porovnaní oproti rozpočtu: 

 

 zvýšenými  tržbami za výkony poskytnutej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné 
poisťovne o 117 335 €; ( v porovnaní so skutočnosťou  roka 2014 vzrástli tržby 
v roku 2015 absolútne o 218 990 €), 

 zvýšenými výnosmi z predaja služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti (mimo výkonov pre zdravotné poisťovne) a za stravovanie o 5 382 
€;                                                          xx                                                                    

 iné  ostatné výnosy boli oproti rozpočtu prekročené o 38 636 € (index 1,98), 
z toho  u: 
 darov  nepeňažných - lieky o 1 427 € ;   
 ostatných výnosov o 34 058 €, (zúčtované  na účtoch 649 140 -190,940), 

z nich 32 076,45 €  sú  výnosy z neuznanej pohľadávky  Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou (uplatnenej voči ŠN na základe rozhodnutia č. DK 912/00005/2012/R zo dňa 
4.12.2013). Táto pohľadávka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)  bola 
zrušená rozsudkom Krajského  súdu v Nitre sp. zn. 11S/389/2013-46 zo dňa 2.7.2014. 
ÚDZS sa proti rozsudku  KS v Nitre odvolal, no  Najvyšší súd SR rozsudkom č. 
10Sžso/79/2014 zo dňa 30.9.2015 rozsudok Krajského súdu v Nitre potvrdil.  

 výnosov z vedecko-vzdelávacích akcií o 2 980 €; 
 úrokov  o 129 €, výnosov zo zberných surovín o 7 € a z nárokov na manká 

a škody od fyz. osôb o 35 €. 

 zvýšenými tržbami z nájmov a predaja materiálu o 1 548 €, 

 zvýšenými  dotáciami  o 316 869 €, v tom dotácia z fondov EÚ  vo výške 
pomernej časti odpisov (315 560 €). Pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 sa 
neuvažovalo s dotáciou na obstaranie majetku z  NFP MZ SR, nakoľko 
v uvedenom období prípravy rozpočtu nebola ešte  vyhlásená výzva  na 
Operačný program Zdravotníctvo pre rok 2015 č. OPZ 2015/PO1/01. 

 nenaplnením plánu výnosov z príspevkov od fyzických a právnických osôb  
o 2 070 €. 

    Výnosy v €   Hospodársky výsledok v € 

   

Z 
poskytnutej 

ZS 

Z 
podnikateľskej 

činnosti 
Celkom v € 

 

Z výnosov za 
poskytnutú 

ZS 

Z výnosov za 
poskytnutú 

PČ 

Spolu       
ZS + PČ 

         

- 5 859,34 9 147,98 3 288,64 

Výnosy: z poskytnutej 
ZS 

7 176 808,24 
  

7 284 341,02 

 

    

z podnikateľskej 
činnosti   

107 532,78 
 

        

    Náklady v €  

         

Náklady: na poskytnutú 
ZS 

7 182 667,58 
  

7 281 052,38 

 

    

na 
podnikateľskú 
činnosť   

94 552,50 
 

daň z príjmov   3 832,30   



 

 
15 

Na strane nákladov bolo čerpanie v porovnaní s rozpočtom nasledovné: 

 spotreba materiálu – nižšia  o 63 001 €, čerpanie na 96,16%; 
 v rámci tejto účtovnej skupiny viac ako 3%-ná odchýlka (resp. nepresahujúca 

v absolútnom vyjadrení 1 000 €) oproti rozpočtu bola u:    
 spotrebe PHM – nižšie čerpanie o 1 196 €,  

 spotrebe liekov so symbolom úhrady „A“ – nižšie čerpanie o 85 408 € z dôvodov 

rozšírenia spektra liekov zabezpečovaných formou centrálneho nákupu zdravotných 
poisťovní (mimo nášho účtovníctva), 

 spotreby transfúznych liekov „A“ (krv) – nižšie čerpanie v  o 8 769 €, 

 všeobecného materiálu – prekročenie o 4 011 € , 

 materiálu na údržbu vrátanie náhradných dielov – prekročenie o 2 737 € ,   

 DHM – prekročenie o 19 640 €  –  ( prekročenie ovplyvnilo zaradenie antidekubitných 

matracov zakúpených z NFP, ktoré v zmysle účtovania majetku boli ihneď zúčtované do 
spotreby) ,   

 spotreba energií – nižšie čerpanie  o 4 193 € (97,28% z rozpočtu); 

 dane – nižšie čerpanie položky o 136 €, čerpanie na 99,46 %; 

 opravy a údržby – prekročené o 614 €, čerpanie na 100,68% 
 v rámci tejto účtovnej skupiny viac ako 3%-ná odchýlka oproti rozpočtu bola :  

 u opráv budov a stavieb – nižšie čerpanie o 24 055 €,   
 v údržbe  zdravotechniky – nižšie čerpanie  o 1 200 €,   
 u ostatnej údržby a opráv – prekročenie o 25 830 €,  –[prekročenie ovplyvnili najmä: 

výmena tlakovej nádoby v kotolni (14 805,79 €), GO regulačnej stanice plynu (4 709,37 
€), oprava podláh na RTG v súvislosti s inštalovaním nového RG prístroja (4 789,39 €)],  

 služby – prekročené o103 703 €, čerpanie na 140,07%; 
 v tejto účtovnej skupine viac ako 3%-ná odchýlka oproti rozpočtu bola u:  

 nákladov na cestovné na služobné cesty – prekročenie o 3 953 €  najmä 

z dôvodu povinného manažérskeho vzdelávania pre vedúcich zdravotníckych 
zamestnancov a vyššieho počtu lekárov v špecializačnej príprave, 

 ostatné služby – prekročenie o 99 901 €, z toho najmä na zvýšenie intenzity  

modernizácie exteriérov a interiérov (viď Prílohu č.2) , na poradenské služby pri projekte 
o získanie NFP, na  revízie elektrických  zariadení , prehliadky tlakových nádob a 
posudok na energetický  audit, ako aj z dôvodu realizácie umelecko-remeselných prác na 
projekte Konzervácia- reštaurovanie  národnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny kostola sv. 
Jozefa – Zoborský kláštor (viď Prílohu č.4). Na umelecko-remeselné práce boli 
poskytnuté dotácie, ktoré sú zúčtované vo výnosovej časti.   

 mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie – prekročené o 99 712 €, čerpanie 
na 102,31%; 

 ostatné finančné náklady – prekročenie o 24 265 €, (čerpanie na 126,93%); 
 v rámci tejto účtovnej skupiny viac ako 3%-ná odchýlka (resp. nepresahujúca 

v absolútnom vyjadrení 1 000 €) oproti rozpočtu bola u:  
  ostatné finančné náklady (DPH) – prekročenie o 20 926 €  ( úmerne súvisí   

     s vyšším čerpaním , resp. prekročením nákladov oproti rozpočtu);  

 pokút a penále – prekročenie o 5 330 € (rezerva vytvorená podľa § 10 ods.8, písm. o) 

 Opatrenia MF SR č.24342/2007-74 v znení neskorších dodatkov);  

 odpisy DNM,  DHM a HIM  a zostatková hodnota – prekročenie o 312 174 €, 
plnenie na 195,44%; 
 v rámci tejto účtovnej skupiny viac ako 3%-ná odchýlka oproti rozpočtu bola:   

 u zostatkovej hodnoty predaného majetku – rozpočet 8 200 € , (predaj nebol 

realizovaný); 

 u odpisov DHM a HIM – prekročenie o 320 374 €, - (vyššie čerpanie najmä z dôvodu  

odpisovania novozaradeného majetku získaného z NFP); prekročenie odpisov 
neovplyvnilo  hospodársky výsledok, nakoľko v tej istej výške boli zúčtované vo 
výnosovej časti dotácie ;    

 daň z príjmov – prekročenie o 1 632 €, plnenie na 174,18% - vyššie výnosy 
z podnikateľskej činnosti ako sa rozpočtovali;  
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Rozpočet nákladov a výnosov nebol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými 
opatreniami ale prekročenie nákladových položiek v rámci účtovných skupín bolo 
mesačne kontrolované a regulované v závislosti na zvýšenej tvorbe  výnosov. 

V súhrne možno konštatovať, že manažovanie schváleného rozpočtu v oblasti 
nákladov (plnenie rozpočtu  na 106,97 %) a výnosov (plnenie rozpočtu na 107,02 %) 
bolo priaznivé, aj keď v rámci jednotlivých nákladových a výnosových položiek vplyvom 
vonkajších faktorov dochádzalo k ich disproporciám s rozpočtom ako sme vyššie 
uviedli.  
 

Súčasťou účtovnej závierky za rok 2015  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  z 30.10.2013 MF/17616/2013-74 ,opatreniu 
MF/17613/2013-74 z 20.11.2013 a opatreniu  z 3.12.2014 č. MF/22612/2014-74.    

Poznámky sú  v Prílohe č. 1 tejto  Výročnej správy. 
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3.1 Účtovná závierka  
3.1.1 Súvaha 

 

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 11 253 460,71 6 646 867,03 4 606 593,68 3 661 688,90 

1. 
Dlhodobý nehmotný majetok  r. 003 až r. 008 002 538 626,07 436 493,01 102 133,06 2 957,36 

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

003    0,00 

Softvér    013 - (073+091AÚ) 004 395 093,72 379 980,06 15 113,66 2 262,36 

Oceniteľné práva    014 - (074 + 091AÚ) 005 86 882,30 23 861,90 63 020,40 0,00 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 
079 + 091 AÚ) 

006 33 046,05 32 651,05 395,00 695,00 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku  (041-093) 007 23 604,00 0,00 23 604,00 0,00 

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

008     

2. Dlhodobý hmotný majetok   r. 010 až r. 020 009 10 714 834,64 6 210 374,02 4 504 460,62 3 658 731,54 

Pozemky     (031) 010 558 891,00  558 891,00 558 891,00 

Umelecké diela a zbierky  (032) 011 975,47 0,00 975,47 156,47 

Stavby    021 - (081 - 092AÚ) 012 5 462 185,05 3 059 350,51 2 402 834,54 2 086 493,49 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                
022 - (082 + 092AÚ) 

013 3 504 822,73 2 175 383,61 1 329 439,12 392 979,47 

Dopravné prostriedky   023 - (083 + 092AÚ) 014 143 327,29 117 307,52 26 019,77 24 522,48 

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 
092AÚ) 

015 4 653,32 4 653,32 0,00 0,00 

Základné stádo a ťažné zvieratá  026 - (086 + 092AÚ) 016    0,00 

Drobný dlhodobý hmotný majetok  028 - (088 + 092AÚ) 017 649 929,70 649 929,70 0,00 1 716,16 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok  029 - (089 +092AÚ) 018 335 561,76 203 749,36 131 812,40 142 334,60 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  (042 - 094) 019 54 488,32 0,00 54 488,32 451 637,87 

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

020     

3 . 
Dlhodobý finančný majetok  r. 022 až r. 028 021     

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe  (061- 096 AÚ) 

022     

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

023     

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 
AÚ) 

024     

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 
067) - 096 AÚ 

025     

Ostatný dlhodobý finančný majetok  (069 - 096 AÚ)   026     

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 
AÚ) 

027     

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 
(053 - 096 AÚ) 

028     
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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 1 544 818,41 4 121,11 1 540 697,30 1 636 754,32 

1. 
Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030 42 074,62  42 074,62 56 666,32 

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031 42 074,62  42 074,62 56 666,32 

Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby (121+122)-(192+193) 032     

Výrobky                                                               (123  - 194) 033     

Zvieratá                                                               (124 - 195) 034     

Tovar                                                         (132 + 139) - 196 035     

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

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

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

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391AÚ) 039     

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

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

3. 
Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042 1 448 801,12 4 121,11 1 444 680,01 978 177,89 

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ  043 924 493,05 4 121,11 920 371,94 976 895,04 

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044 521,20 x 521,20 1 282,85 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                 
(336 ) 

045     

Daňové pohľadávky                                             (341 až 345)  046 6 070,47  6 070,47 0,00 

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

047 517 716,40 x 517 716,40 0,00 

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

Spojovací účet pri združení                              (396 - 391AÚ) 049     

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050     

4. 
Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051 53 942,67 x 53 942,67 601 910,11 

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 3 633,36 x 3 633,36 2 359,57 

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 49 827,02 x 49 827,02 230 514,45 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054 482,29 x 482,29 369 036,09 

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

055     

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056     

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059 057 8 056,52 x 8 056,52 875,89 

1. Náklady budúcich období                                              (381) 058 8 056,52 x 8 056,52 875,89 

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059    0,00 

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057 060 12 806 335,64 6 650 988,14 6 155 347,50 5 299 319,11 
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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 
3 786 324,91 3 783 036,27 

1. Imanie a peňažné fondy                              r. 063 až r. 067 062 3 736 237,00 3 736 237,00 

Základné imanie                                                             (411) 063 3 736,237,00 3 736 237,00 

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412) 064   

Fond reprodukcie                                                            (413) 065   

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414) 066   

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067   

2. Fondy tvorené zo zisku                               r. 069 až r. 071 068 46 799,27 44 880,51 

Rezervný fond                                                                (421) 069 12 635,34 12 539,40 

Fondy tvorené zo zisku                                                  (423) 070 34 163,93 32 341,11 

Ostatné fondy                                                                (427) 071   

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

072 
  

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

073 
3 288,64 1 918,76 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097 074 967 493,01 1 030 998,22  

1. Rezervy                           r. 076 až r. 078  075 167 953,06 111 159 ,42 

Rezervy zákonné                                                         (451AÚ) 076   

Ostatné rezervy                                                            (459AÚ) 077   

Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078 167 953,06 111 159,42 

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 
086 

079 
837,85 524,53 

Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472) 080 837,85 524,53 

Vydané dlhopisy                                                               (473) 081   

Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ) 082   

Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475) 083   

Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476) 084   

Dlhodobé zmenky na úhradu                                        (478) 085   

Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ) 086   

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 
096 

087 
604 893,15 808 961,36 

Záväzky z obchodného styku        (321 až 326) okrem 323 088 222 406,00 458 824,13 

Záväzky voči zamestnancom                               (331+ 333) 089 208 563,81 185 708,54 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami                                                          (336) 

090 
132 659,37 128 323,76 

Daňové záväzky                                                   (341 až 345) 091 32 141,72 29 099,61 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy                          (346+348) 

092 
  

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a 
vkladov                                                                          (367) 

093 
  

Záväzky voči účastníkom združení                                (368) 094   

Spojovací účet pri združení                                             (396) 095   

Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 9 122,25 7 005,32 

4. Bankové výpomoci a pôžičky                        r. 098 až r. 100 097 193 808,95 110 352,91 

Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ) 098 43 035,55 76 694,23 

Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ) 099 150 773,40 33 658,68 

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249) 100   

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103 101 1 401 529,58 485 284,62 

1
. 

Výdavky budúcich období                                               (383) 102  85,74 

Výnosy budúcich období                                                (384) 103 1 401 529,58 485 198,88 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + 
r.101 

104 
6 155 347,50 5 299 319,11 
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  3.1.2 Výkaz ziskov a strát  
 

   

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 1 556 275,82 21 323,38 1 527 599,20 1 668 194,62 

502 Spotreba energie 02 124 935,12 17 891,20 142 826,32 137 341,12 

504 Predaný tovar 03     

511 Opravy a udržiavanie 04 90 506,15 907,50 91 413,65 43 028,09 

512 Cestovné 05 9 953,09  9 953,09 6 585,72 

513 Náklady na reprezentáciu 06 1 234,96  1 234,96 1 416,11 

518 Ostatné služby 07 252 172,31 7 736,27 259 908,58 215 279,62 

521 Mzdové náklady 08 3 182 866,15 17 281,79 3 200 147,94 3 002 569,22 

524 
Zákonné sociálne poistenie a 
zdravotné poistenie 

09 1 105 509,28 6 410,84 1 111 920,12 1 057 328,82 

525 Ostatné sociálne poistenie  10 27 974,09  27 974,09 24 810,94 

527 Zákonné sociálne náklady 11 74 772,12 113,41 74 885,53 88 403,74 

528 Ostatné sociálne náklady 12     

531 Daň z motorových vozidiel 13 840,30  840,30 537,07 

532 Daň z nehnuteľností 14 17 825,01 798,56 18 623,57 18 688,37 

538 Ostatné dane a poplatky 15 5 454,07 37,02 5 491,09 5 778,02 

541 Zmluvné pokuty a penále 16 333,56  333,56  

542 Ostatné pokuty a penále 17 5 000,00  5 000,00  

543 Odpísanie pohľadávky 18     

544 Úroky 19 748,71  748,71 1 245,25 

545 Kurzové straty 20 31,16  31,16 1,80 

546 Dary 21     

547 Osobitné náklady 22 2 367,53  2 367,53 1 400,42 

548 Manká a škody 23     

549 Iné ostatné náklady 24 95 406,19 10 497,90 105 904,09 94 300,30 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného 
majetku 

25 627 719,56 11 554,63 639 274,19 377 659,98 

552 
Zostatková cena predaného 
dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku   

26    11 254,29 

553 Predané cenné papiere 27     

554 Predaný materiál 28     

555 
Náklady na krátkodobý finančný 
majetok 

29     

556 Tvorba fondov 30     

557 
Náklady na precenenie cenných 
papierov 

31     

558 
Tvorba a zúčtovanie opravných 
položiek 

32     

561 
Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 

33     

562 
Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 

34 742,40  742,40 544,83 

563,565, 
567 

Poskytnuté príspevky fyzickým 
osobám, z podielu zaplatenej dane 
a z verejnej zbierky 

35,36, 
37 

    

Účtová trieda 5 spolu            r. 01 až r. 37 38 7 182 667,58 94 552,50 7 277 220,08 6 756 365,33 



 

 
21 

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 39 325 435,76 0,00 0,00 0,00 

602 Tržby z predaja služieb 40 6 762 891,82 53 766,63 6 816 658,45 6 600 919,21 

604 Tržby za predaný tovar 41     

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42     

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43     

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44     

614 Zmena stavu zásob zvierat 45     

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46     

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47     

623 
Aktivácia dlhodobého nehmotného 
majetku 

48     

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49    913,99 

641 Zmluvné pokuty a penále 50     

642 Ostatné pokuty a penále 51    150,90 

643 Platby za odpísané pohľadávky 52     

644 Úroky 53  616,10 616,10 1 226,41 

645 Kurzové zisky 54 13,12  13,12 11,48 

646 Prijaté dary 55 2 926,56  2 926,56 3 043,60 

647 Osobitné výnosy 56 6 980,00  6 980,00 4 794,16 

648 Zákonné  poplatky 57     

649 Iné ostatné výnosy 58 35 784,83 31 615,22 67 400,05 41 238,52 

651 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59    33 056,15 

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60    0,00 

653 
Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 

61    0,00 

654 Tržby z predaja materiálu 62 12,50  12,50 0,00 

655 
Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 

63    0,00 

656 Výnosy z použitia fondu 64    0,00 

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65    0,00 

658 Výnosy z nájmu majetku 66  21 534,83 21 534,83 29 080,69 

661 
Prijaté príspevky od organizačných 
zložiek 

67     

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 11 687,00  11 687,00 23 539,00 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 2 872,40  2 872,40 1 933,00 

664 Prijaté členské príspevky 70     

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 15 371,00  15 371,00 13 114,00 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72     

691 Dotácie  73 338 269,01  338 269,01 14 618,42 

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73  74 7 176 808,24 107 532,78 7 284 341,02 6 767 639,53 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 
75 -  5 859,34 12 980,28 7 120,94 11 274,20 

r. 74 - r. 38 

591 Daň z príjmov 76  3 823,30 3 832,30 9 355,44 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77     

Výsledok hospodárenia po zdanení  
78 -  5 859,34 9 147,98 3 288,64 1 918,76 

(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                      
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Majetok nemocnice (dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný) v nadobúdacej hodnote 
sa oproti stavu k 31.12.2014  zvýšil  o 15,77 %, absolútne  o 1 533 279,63 €, hlavne zo 
získaného nenávratného finančného príspevku (NFP). 
Najväčšie prírastky boli: 

 dlhodobého nehmotného majetku (softvér, oceniteľné práva)  o 119 233,77 €, 

 stavieb o 453 901,73, 

 u strojov a zariadení  o 1 023 871,78 €, 

 dopravných prostriedkov o 13 477,98 €, 

 drobného dlhodobého hmotného majetku o 321 203,16 € . 
Na druhej strane došlo aj k zníženiu majetku. Najväčšie úbytky boli v účtovej triede – 
obstarania dlhodobého majetku - nezaradené investície  o 397 149,55 € a  u ostatného 
dlhodobého hmotného majetku o 2 078,34 €. 

 

Prírastky  a úbytky v majetku sú podrobnejšie rozvedené   v časti  6 - Stav a pohyb 
majetku a záväzkov. 
Zostatková  hodnota vyššie uvedeného majetku sa v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom zvýšila  o 25,81 %  (absolútne  o 944 904,78 €).  

  
Obežný majetok v roku 2015 v  nadobúdacej hodnote sa v porovnaní s rokom 2014 
znížil absolútne o 96 057,02 €. Najväčší pokles  je zaznamenaný: 

 na finančných  účtoch (- 547 967,44 €) najmä z dôvodu uhradenia faktúr za 
nákup strojov a zariadení z NFP v plnej výške z vlastných zdrojov, v zmysle 
podmienok spôsobu financovania zálohovou platbou. Tieto finančné prostriedky  
budú v zmysle zmluvy zo strany Riadiaceho orgánu (Ministerstvo zdravotníctva 
SR) refundované v priebehu I. štvrťroka 2016, 

  v pohľadávkach z obchodného styku (- 56 523,10 €)  najmä u zdravotných 
poisťovní z dôvodu dodržiavania termínov úhrad faktúr. Pohľadávky voči 
 zdravotným poisťovniam činia  až 99,39 % z celkových pohľadávok ,  

 u zásob ( - 14 591,70 €). 
Na druhej strane nám vznikla voči MZ SR  pohľadávka na  sumu  517 716,40 € 
(neuhradená časť NFP vyplývajúca zo zmluvy o  poskytnutí NFP) a pohľadávka voči DÚ 
6 070,47 € (vrátenie dane).   
Kladne hodnotíme situáciu, že nemocnica mala uhradené k 31.12.2015 všetky záväzky 
v lehote splatnosti.   
 

Nemocnica k 31.12.2015   má   majetok  [aktíva  +  obežný majetok + náklady budúcich 
období (predplatné   časopisov   a   poistného   na   rok 2016)]  v nadobúdacej hodnote   
12 806 335,64 € a v zostatkovej hodnote 6 155 347,50 €.                                                                            
V porovnaní  s  rovnakým  obdobím  minulého  roku  sa  majetok  v zostatkovej hodnote 
zvýšil o 856 028,39 € ( podstatné   zmeny  v  zostatkovej  hodnote  sú  zdôvodnené v 
predchádzajúcich odstavcoch). 
 

Nemocnica má majetok krytý na 61,51 % vlastnými zdrojmi, 22,77 %  majetok je  krytý 
výnosmi budúcich období ( z dotácií  a darovanými finančnými prostriedkami, ktoré sa 
postupne odpisujú podľa výšky odpisov)  a 15,72 % je majetok krytý cudzími zdrojmi. 
Vlastné zdroje pozostávajú zo: 

 základného imania (3 736 237,00 €),  

 z fondov tvorených zo zisku v celkovej čiastke  46 799,27 € 
z toho: 
 rezervný fond (účet 421) je  vo výške 12 635,34 €,  
 fondy tvorené zo zisku (účet431) vo výške 34 163,93 € 
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Do vlastných zdrojov patrí aj výsledok hospodárenia z roku 2015 v celkovej výške         
3 288,64 €.  
U základného  imania nebol v roku 2015 pohyb oproti roku 2014.  
 
U vkladov  zakladateľov ŠN, ktoré tvoria súčasť základného imania nebol tiež v roku 
2015 na účtoch pohyb v porovnaní s  rokom 2014.  Vklad štátu – (prioritný majetok, 
ktorý vložilo MZ SR)  je vo výške  2 032 496,85 €  a vklady ostatných zakladateľov sú 
vo výške 202 444,60€.  
 

Cudzie zdroje majetku  predstavujú čiastku 967 493,01 €, z toho: 

 krátkodobé záväzky vo výške 604 893,15 €, 

 záväzky zo sociálneho fondu 837,85 €; 

 bankové úvery predstavujú zostatok v sume 193 808,95 €, 
z toho: krátkodobý 150 773,40 € 

            dlhodobý     43 035,55 € 
Medzi cudzie zdroje sa zaraďuje aj účet rezerv tvorený v zmysle Opatrenia MF  SR   
 z 3. decembra  2014 č. MF/22612/2014-74  so sumou 167 953,06 €. (Bližšie viď 
Poznámky). 
 
Majetková oblasť a stav záväzkov sú rozvedené v časti 6. Stav a pohyb majetku 
a záväzkov ako i v Poznámkach. 
 
U základného imania ako i prioritného majetku je riziko jeho možného zníženia 
v nasledujúcich rokoch v závislosti od výsledkov súdnych  sporov. Na Okresnom súde v 
Nitre  prebieha od roku 2009 súdny spor  pod č. 19C 68/09 o určenie vlastníctva 
k nehnuteľnostiam v k.ú. H. Lefantovce, ktoré pochádzajú z konfiškácie majetku 
Leopolda Edelsheim-Gyulaia . Od roku 2014 prebieha na tom istom súde aj spor na 
základe Platobného rozkazu č. k. 12Ro182/2012-32 vydaného  Okresným súdom 
v Nitre dňa 3.9.2012. Podľa tohto platobného rozkazu má ŠN vrátiť dar ( z roku 2009) 
bývalým trom členom Správnej rady , ktorým členstvo skončilo (28.2.2010) v celkovej 
sume 165 969,60 €. ŠN podala voči tomuto Platobnému rozkazu odpor. 
Spor nebol v roku 2015 ukončený.  
 
 
3.1.3 Poznámky 

 
Poznámky ako súčasť účtovnej závierky sú v Prílohe č. 1 tejto Výročnej správy.  
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3.2  Správa nezávislého audítora  
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4. Personálna oblasť 
 

Celkový počet zamestnancov nemocnice k 31.12.2015 je: 
a) fyzické osoby:  301 zamestnancov,  
b) prepočítaný stav:  286,567 zamestnancov. 

Zamestnanci v našom zariadení boli v roku 2015 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.  

                                                                                                                                                                                                            

Tab. č. 3  

 
 
Kategórie zamestnancov 

Rok 2014 Rok 2015 Index (e/c) 
  Priemerný 

evidenčný 
počet 

Prepočítaný 
stav * 

Priemerný 
evidenčný 

počet 

Prepočítaný 
stav * 

Prepočítaný   
stav * 

a b c d e f 

Lekár 41,83   39,79 38,98 38,93 0,978 

Farmaceut 2,00 2,00 2,00 1,96 0,980 
Sestra 101,04 99,55 101,72 101,41 1,019 

Laborant 5,00 5,00 5,00 5,00 1,000 
Asistent I. (sanitár) 32,41 31,61 31,79 31,61 1,000 
Asistent II. 21,71 21,71 21,80 21,97 1,012 
Iný zdravotnícky pracovník  2,00 2,00 2,0 2,00 1,000 
Spolu zdravotnícki prac.  205,99 201,66 203,29 202,88 1,006 

THP 24,60 23,90 23,46 23,34 0,977 

Robotníci  a prevádzkoví 
zamestnanci 

58,96 58,82 54,88 55,23 0,939 

Spolu ostatní zamestn.  83,56 82,72 78,34 78,57 0,950 
Celkom za zariadenie 289,55 284,37 281,63 281,45 0,990 
 

Pohyb  zamestnancov podľa kategórii ( fyzické osoby )  

Tab. č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kategórie zamestnancov 
Evidenčný 

počet k 
 31.12.2014 

Pribudlo 
v roku 
2015 

Ubudlo v 
 roku 
2015 

Evidenčný 
počet  k  

31.12.2015 

Rozdiel 
(počet 
osôb) 

a b c d e f 

Lekár 42 5 2 45            + 3  

Farmaceut 2 1 1 2 0 

Sestra 103 20 16 107 + 4 

Laborant 5 0 0 5  0 
Asistent I. (sanitár) 34 14 13 35 + 1 
Asistent II. 23 17 14 26 + 3 
Iný zdravotnícky  pracovník  2 0 0 2 0 
Spolu zdravotnícki 
pracovníci 

211 57 46 222    + 11 

THP 24 1 0 25 + 1 

Robotníci  a prevádzkoví 
zamestnanci 

57 27 30 54 - 3 

Spolu ostatní  zamestn.  81 28 30 79 - 2 

Celkom za zariadenie 292 85 76 301 + 9 
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Zdroj: Štvrťročný výkaz Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve za 1. – 4. štvrťrok 2015 M (MZSR) 2-04 

 
V priebehu roka 2015 bol zaznamenaný pohyb zamestnancov v počte 76 osôb, z toho 
boli:   

 4 odchody na materskú dovolenku,   

 9 odchodov do  dôchodku  (nárast o 28,6% voči roku 2014),    

 23 osôb odišlo z dôvodu dohody o skončení pracovného pomeru, resp. výpovede 
zo strany zamestnanca, 

 7 osôb ukončilo pracovný pomer z titulu uzatvoreného na dobu určitú,  

 24 osôb odišlo v skúšobnej dobe,  

 9 presunov v rámci  v kategórií zamestnancov (dôsledkom zvýšenia kvalifikácie 
a presunom z kategórie pomocný pracovník v zdravotníctve do kategórie 
Asistent I).  

 

Zároveň  za sledované obdobie pribudlo 85 zamestnancov, čo znamená, že celkový 
stav zamestnancov sa zvýšil o  9.  Najväčší nárast (11) je u zdravotníckych 
zamestnancov, z toho v kategórii lekár o  3, sestra o  4, asistent I (sanitár) o 1 
a v kategórii asistent II o 3.  

  Celková fluktuácia pracovníkov v roku 2015 dosiahla tak 22,37 % [(podiel 
63:281,63), započítané sú všetky odchody okrem presunov v rámci kategórií 
a odchodov na MD]. Celková fluktuácia zamestnancov  bola  najväčšia v kategórii 
robotník a prevádzkový zamestnanec (vrátane pomocných pracovníkov 
v zdravotníctve), sanitár a sestra. Kategórie sanitár a  prevádzkový pracovník 
v zdravotníctve patria vo všeobecnosti  medzi najmenej platené, napriek vysokým 
požiadavkám kladeným na ich fyzickú aj psychickú záťaž. Ani opakovanou úpravou ich 
mzdových podmienok v roku 2015 (po úprave i v roku 2014) sa nepodarilo dostatočne 
túto situáciu stabilizovať.  
Vývoj fluktuácie za posledných päť rokov  je v nasledujúcom grafe: 
                                                                                                                       Graf č. 6  
 

 
                 
V percentuálnom vyjadrení  fluktuácia v roku 2015 je z dôvodu: 

 8,17 %  - skončenie pracovného pomeru dohodou ,  

 3,19 %  - odchodu do dôchodku ,  

 8,52 %   -   zrušenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe ,  

 2,49 %  - skončenia pracovného pomeru dohodnutého na čas určitý.  
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Mzdové náklady v roku 2015 sa oproti skutočnosti roku 2014  zvýšili o 197 578,72 € 
a so zákonnými nákladmi a poistením zvýšenie osobných nákladov oproti  roku 2014 
činí až  252 170 €.  Rast mzdových nákladov súvisí najmä  so: 
- zvýšením miezd lekárov od 1.1.2015 v zmysle zákona č. 512/2011 Z.z., 
- zvýšením minimálnej mzdy od 1.1.2015 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 297/2014, 
- úpravou (zvýšením ) platov v kategórii sestra od 1.4.2015, 
- zvýšením miezd od 1.7.2015 zamestnancom, ktorí boli preradení do  kategórii sanitár 

z dôvodu získania  kvalifikácie  a údržbárom,  
- zvýšením  miezd od 1.8.2015 v kategóriách zdravotnícki asistent, sanitár a pomocní 

pracovníci v zdravotníctve.  
 

Priemerná mzda vrátane refundácie náhrad za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti 
mimo pracoviska dosiahla v roku  2015  sumu  930,94 (index  2015/2014: 1,05), čím po 
zákonnej úprave miezd lekárov v hodnotenom roku  mierne presiahla  úroveň 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015, ktorá bola vo výške 883 €.  

                                                                                                             
                                                                                                                    Graf č. 7                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 sa  zvýšila vzdelanostná 

úroveň zamestnancov. Pribudlo  absolútne  8 zamestnancov s vysokoškolským 
vzdelaním  druhého stupňa (z toho 3 lekári, 4 sestry a 1 THP).  Pribudlo aj 7 
zamestnancov  s prvým  stupňom vysokoškolského vzdelania, na druhej strane ubudlo 
6 zamestnancov s úplným stredoškolským vzdelaním. Menšie zmeny nastali aj u iných 
kategórií. Jeden zamestnanec v roku 2015 úspešne ukončil doktorandské štúdium 
s nadobudnutím vedecko-akademickej hodnosti PhD.     

Zo súčasného stavu zamestnancov s vysokoškolským  vzdelaním druhého stupňa 
je 8,75 % pracovníkov s vedeckou a vedecko-akademickou hodnosťou, čo je oproti roku 
2014 nárast o 3,2 percentuálneho bodu . 

 
V  roku 2015 získali špecializáciu v odbore pneumológia a ftizeológia ďalšie dve 

lekárky. V špecializačnom štúdiu sú v súčasnosti zaradení 6 lekári (v odbore 
pneumológia a ftizeológia 4 lekári a v odbore  klinická onkológia 2 lekári) – zvyšovanie 
kvalifikácie formou špecializačnej prípravy, za definovaných podmienok  v rámci  platnej  
legislatívy. Od roku  2014 sú v špecializačnej príprave Manažment a financovanie 
zdravotníctva zaradení 9 primári oddelení lôžkových  oddelení a spoločných 
vyšetrovacích zložiek.  Táto špecializačná príprava prebiehala i v roku 2015 a 
plánované ukončenie je v roku 2016.    
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V oblasti vzdelávania sa v našej nemocnici využívali všetky jeho formy – 
inštitucionalizované vzdelávanie najmä prostredníctvom SZU v Bratislave, 
neinštitucionalizované formou účasti na podujatiach organizovaných našou nemocnicou 
v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Slovenskou poľnohospodárskou 
univerzitou, Spolkom lekárov Ponitrie, Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou 
komorou sestier a pôrodných asistentiek, ďalšími stavovskými organizáciami, ústavné 
semináre a samostatné štúdium. 

Nemocnica v roku 2015 pokračovala v tradícii organizovania celoslovenského 
vedecko-odborného  podujatia - XXXII. Zoborského dňa a XIII. Západoslovenského dňa 
o osteoporóze, ktoré bolo venované pamiatke nedožitých 100 rokov doc. MUDr. 
Rudolfa Krutého, CSc. – bývalého riaditeľa a budovateľa nemocnice v rokoch 1948-
1985. V nadväznosti na toto výročie bola dňa 8.júla 2015 odhalená vo vestibule 
pavilónu „B“ pamätná tabuľa.  

  
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. realizovala v predchádzajúcich 

rokoch vzdelávanie aj cez projekty podporované Sociálnou implementačnou agentúrou 
v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.      

V zmysle podmienok zmlúv, nemocnica musí podávať v rokoch 2015 a 2016 (do 31. 
marca) následné monitorovacie správy. 
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5.Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
     

Prevod finančných prostriedkov  z roku 2014 bol v nasledovnom členení:      Tab. č.5 
 

           v  € 

Hotovosť v pokladniach  2 116,86 

Bankové účty spolu 599 550,54 

Z toho: bežné účty 593 890,44 

 účet sociálneho fondu  1 370,69 

 FO  tvorený 6 b.j. 2 259,22 

 FO  tvorený 4 b.j. 979,15 

 FO  tvorený 8 b.j. 1 051,04 

Financie spolu: 601 667,40 

 
Príjmy od 1.1.2015 do 31.12.2015 členené podľa minimálnej úrovni ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie boli nasledovné:  
                      Tab. č. 6 
 

Príjem:  

Platby z predaja služieb 6 880 293,40 
v tom: od zdravotných poisťovní. 6 742 350,88 

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

29 931,20 

-  v tom za vyšetrenia NiOX   12 684,00 

          za stravovanie - zamestnanci                                                  
      - cudzí stravníci    

17 357,90 
56 821,68 

           Ostatné poplatky a platby z nepriemyselného   
           a náhodného predaja 

33 831,74 

Z prenajatých budov, priestorov a objektov 46 407,09 
v tom: Zoborský deň 5 604,50 

Náhrady za poistné plnenia 1 427,78 

Bankové úroky  602,58 

Dary, dotácie, granty spolu: 766 289,28 
v tom: MZ SR - EUR 731 370,71 

           asignácia 2% dane od fyzických   
           a právnických  osôb 

13 344,57 

           Mesto Nitra 7 000,00 

          Ministerstvo kultúry SR 6 000,00 

          Liga proti rakovine 5 000,00 

          Nitriansky samosprávny kraj (VUC) 1 800,00 

          Od ostatných darcov 1 774,00 

Bankový krátkodobý úver 145 766,77 

Príjmy spolu:  7 840 786,90 
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Výdaje od 1.1.2015 do 31.12.2015 členené podľa minimálnej úrovni ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie boli nasledovné: 

    Tab. č. 7 
 

Výdaje: Mzdy zamestnancom  2 419 629,68 

  Bežné transfery 25 440,22 

 v tom: na odchodné 17 449,71 

           nemocenské dávky 7 398,11 

           členské príspevky 592,40 

 Odvody do poisťovní 1 530 163,81 

 v tom: odvody do SP  1 073 114,64 

            odvody do ZP 429 308,65  

             doplnkové dôchodkové        
             poistenie 

27 740,52 

 Dane 372 852,66 

 v nich: dane (bez DPH)  254 881,47 

             DPH 117 971,19 

 Splácanie úverov a úrokov 63 059,44 

 v tom: dlhodobý úver                        
           krátkodobý úver 
           úroky, 

                             33 658,68                                   
                         28 652,05 

748,71 

 Dodávateľom za tovary  služby 
– bežné výdavky 

2 156 828,78  

 Za obstarané kapitálové aktíva  1 820 811,16 

Výdaje spolu:  8 388 785,75 

 
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 7 840 786,90 €, čo je v porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roku zvýšenie  o 1 099 210,30 €. Na zvýšení celkových 
príjmov sa najviac podieľa NFP v čiastke 731 370,71 €, prijatý preklenovací  úver 
v čiastke 145 766,77 € na úhradu druhej časti dodávok s NFP a  zvýšené tržby od 
zdravotných poisťovní o  267 243,58 €. Na účtoch a v pokladni organizácii zostalo 
k 31.12.2015 celkom 53 668,55 €.  
Celkové príjmy organizácie vrátane zostatku na účtoch a v pokladni činili spolu 
8 442 454,30 €.  
Príjmy   od  zdravotných  poisťovní  za   poskytovanú  zdravotnú  starostlivosť  
predstavujú 6 742 350,88 €, čo  predstavuje nárast o 4,13%  oproti roku 2014. 
 
 Výdaje  v roku 2015  boli v čiastke 8 388 785,75 € , z nich: 

 47,39% činili výdaje na mzdy (čistý príjem zamestnanca poukázaný na osobný 
účet), odvody do poisťovní (za zamestnanca a zamestnávateľa) a bežné 
transfery súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi,  

 25,71% predstavovali výdaje dodávateľom za tovary a služby ; 

 21,71% predstavovali výdaje dodávateľom za kapitálové aktíva (investiční 
dodávatelia), 

 4,44 % činili daňové výdaje, 

 0,75 % predstavujú výdaje bankám súvisiace so splácaním úverov a úrokov. 
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6.Stav a pohyb majetku a záväzkov 
6.1 Majetok organizácie 
6.1.1Stále aktíva 

                        Údaje v  €,      Tab. č. 8 

 

Nehmotný a hmotný 
investičný majetok : 

 
 
 
 
 

 
Nadobúdacia 

hodnota 
k  1.1.2015 

 
 
 
 

 
Prírastky    

za  rok  
2015 

 
 
 
 

 
Úbytky  za         

rok 
2015 

 
 
 
 

 
Oprávky  za 

1.-12. 
2015 

 
 
 
 

 
Zostatková 
hodnota k 

31.12.2015 
 
 

a b c d e f 
Dlhodobý nehmotný majetok       
Software 379 246,06 15 847,66   0,00 379 980,06 15 113,66 

Oceniteľné práva -licencie    23 195,90 63 686,40 0,00 23 861,90 63 020,40 

Ostatný  DNM  16 950,34 16 211,43 115,72 32 651,05 395,00 

Obstaranie DNM 0,00 119 349,49 95 745,49 0,00 23 604,00 

Spolu:  419 392,30 215 094,98 95 861,21 436 493,01 102 133,06 

Dlhodobý hmotný   majetok      

Pozemky 558 891,00 0,00 0,00 0,00 558 891,00 

Umelecké diela 156,47 819,00 0,00 0,00 975,47 

Stavby 5 008 283,32 453 901,73 0,00 3 059 350,51 2 402 834,54 

Stroje, prístroje a zariadenia 2 480 950,95 1 062 704,39 38 832,61 2 175 383,61 1 329 439,12  

Dopravné prostriedky 
a inventár 

 129 849,31 15 212,29 1 734,31 
 

117 307,52 26 019,77 

Pestovateľské celky trvalých 
porastov 

        4 653,32 0,00 0,00 
 

4 653,32 0,00 

Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 

328 726,54      329 341,62 8 138,46 649 929,70 0,00 

Ostatný dlhodobý HM 337 640,10 0 2 078,34 203 749,36    131 812,40 

      

Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku 

451 637,87 1475 040,84 1872 190,39 
 

0,00 54 488,32  

Spolu:  9 300 788,88 3 337 019,87 1922974,11 6 210 374,02 4 504 460,62 

Stále aktíva spolu: 9 720 181,18 3 552 114,85 2018835,32 6 646 867,03 4 606 593,68 

 
V roku 2015  prírastky majetku boli u:  

 
    ►  softvér o 15 847,66 €. Do majetku bol zaradený softvér 
 

Názov Spôsob 
financovania 

Obstarávacia 
cena 

Programové vybavenie PAM V32- Personalistika  Vlastné zdroje 1 485,00 

Veeam Backup&Replication Enterprise-zálohovací 
softvér  

NFP + Vl.zdr 5 945,33 

VM ware vSphere 5 Esentials-virtualizačný softvér NFP + Vl.zdr 8 417,33 

            
    ►  oceniteľné práva – licencie o 63 686,40 €. Do majetku boli zaradené  
 

Názov Spôsob 
financovania 

Obstarávacia 
cena 

MS SQL Server Standard 2012 64 bit CAL lic NFP + Vl.zdr 2 534,40 

MS Windovs Server 2012 ENx64CAL – lic. NFP + Vl.zdr 10 044,00 

Caché Client Device pre Windovs Server 64 bit – licencia NFP + Vl.zdr 9 432,00 

Caché Client Device pre Linux RH Server 64 bit – licencia NFP + Vl.zdr 41 676,00 
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    ► ostatného dlhodobého nehmotného majetku o 16 211,43 € .  Do majetku bol zaradený  
 

Názov Spôsob 
financovania 

Obstarávacia 
cena 

4 ks  MS Windovs Server Standard 2012 ENx64 NFP + Vl.zdr 7 509,32 

1 ks Linux RH Server RedHat Linux Enterprise Server    
        Standard v.7 

NFP + Vl.zdr 1 985,33 

3 ks MS SQL Server Standard 2012 64  bit  NFP + Vl.zdr 5 667,99 

5 ks MS Office 2013 pre podnikateľov 3b-bit/x64 Slovak  NFP + Vl.zdr 1 048,79 
 

  ►  umelecké diela o 819,00 €. Reliéf na mramorovej doske  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ►  stavieb o 453 901,73 € . Do majetku boli zaradené:  
 

Názov Spôsob 
financovania 

Obstarávacia 
cena 

Rekonštrukcia priestorov a zariadenie  kuchyne Vlastné zdroje 451 177,73 
     
    Rekonštrukcia priestorov a zariadenie kuchyne bola realizovaná v roku 2014, ale       

do  majetku  bola  zaradená  až  v máji 2015 na  základe Kolaudačného rozhodnutia   
Mestského úradu v Nitre, odboru stavebného poriadku č. SP 24193/2014-010-      
Ing.Tá . Podrobnejšie  zhodnotenie   investičnej  akcie  Rekonštrukcia  priestorov  a  

    a zariadenie kuchyne  je vo Výročnej správe  za rok 2014. 
 

Prístrešok  pre dovoz pacientov sanitnými vozidlami 
s novovytvoreným vstupom do pavilónu “B“ 

Vlastné zdroje        2 724,00 

   
      Bližšie viď aj Prílohu č.2 Rekonštrukcia (čiastočná) vnútorného nádvoria súvisiaca s logistickým     
     riešením príjmu a odvozu pacientov  sanitkami pri výťahu z dvora pri pavilóne B, (dofinancovanej   
     z prevádzkových prostriedkov).  
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►  strojov prístrojov a zariadenia  1 062 704,39 €. Do majetku boli zaradené: 
 

 zdravotnícke prístroje v hodnote 825 138,63 €. V uvedenej kategórii považujeme 
za najvýznamnejšie prírastky: 

 
Názov Spôsob 

financovania 
Obstarávacia 

cena 

Pacientsky servoventilátor Savina 300 Vlastné zdroje 23 997,84 

EKG  prístroj FUKUDA FX-8322 Vlastné zdroje 4 800,00 

Kryokauter pre účely bronchoskopie ERBECRYO 2 
Darované + 
2% asignácia 

15 012,00 

 

 
 

Kryokauter ( hradený z dotácie Ligy proti rakovine a z 2% asignácie dane )   
 
 

Názov – pokračovanie tabuľky 
Spôsob 
financovania 

Obstarávacia 
cena 

Endobronchiálny  ultrasonografický diagnostický 
systém 

NFP + Vl.zdr. 237 800,00 

2 ks Fibrobronchoskop Pentax FB-18V  
so svetelným zdrojom 

NFP + Vl.zdr. 37 000,00 

Videogastroskop Pentax EG-2990 K NFP + Vl.zdr. 15 500,00 

Pretlakový terapeutický prístroj s troma modulmi NFP + Vl.zdr 11 419,99 

5 ks Diagnostický monitor s PC príslušenstvom na 
zobrazenie RTG snímok  

NFP + Vl.zdr 
40 320,00 

Digitálny RTG prístroj Dira X Twin NFP + Vl.zdr 144 000,00 

Ultrazvukový prístroj TOSHIBA TUS-A500 Aplio 500 s 
príslušenstvom 

NFP + Vl.zdr 104 200,00 

2 ks Univerzálny servoventilátor vyššej triedy NFP + Vl.zdr 143 758,80 

4 ks Monitor vitálnych funkcií BLT Q5 s príslušenstvom  NFP + Vl.zdr 21 168,00 

Centrálny monitorovací systém BLT M6000C s 
príslušenstvom 

NFP + Vl.zdr 10 322,00 

Impulzná oscilometria tremoFlo C100 NFP + Vl.zdr 15 840,00 

     
    Viď nasledujúce fotografie na str. 34 a 35. 
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Endobronchiálny ultrasonografický            
diagnostický systém  
                       ▼ 
                                                                          Fibrobronchoskop  a videogastroskop  
                                                                                               Pentax  
                                                                                                   ▼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Diagnostický monitor na ambulancii  
                                    ▼ 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ultrazvukový prístroj Toshiba  ►  
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                            ◄         Digitálny RTG 
                                         ▼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                      
Monitor vitálnych funkcií 

 
 
Centrálny monitorovací systém BLT 

M6000C s príslušenstvom  

 
Terapeutický prístroj BIPAP   
v spánkovom laboratóriu 
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 zdravotno technické vybavenie v hodnote  5 708,00 €  

 
Lôžko s laterálnym náklonom NFP + Vl.zdr 5 708,00 

 
 

 Ostatné samostatné hnuteľné veci v hodnote  231 857,76  €, z toho: 
 

Názov Spôsob 
financovania 

Obstarávacia 
cena 

Fotokopírovací stroj SHARP MX-M264N Vlastné zdroje 2 268,00 

Interný a externý kamerový systém Vlastné zdroje 7 534,56 

Klimatizačné zariadenie LG Vlastné zdroje 4 448,46 

Klimatizačné zariadenie CHIGO Vlastné zdroje 28 800,00 

2 ks Server DELL PowerEdge R630  NFP + Vl.zdr. 17 290,68 

Diskové pole DELL Power MD3 NFP + Vl.zdr. 13 577,34 

Diskové poleQNAP NAS Server TS-879 PRO 
8xHDDDELL Power MD3 

NFP + Vl.zdr. 4 745,34 

Switch (prepínač) 1 DELL Networking N3024 NFP + Vl.zdr. 3 617,34 

Switch (prepínač) 2 DELL Networking N3024 NFP + Vl.zdr. 3 617,34 

RACK SKRIŇA DELL NetShelter SE 42U NFP + Vl.zdr. 3 317,33 

UPS Eaton 9SX 5kVA NFP + Vl.zdr. 3 833,33 

Komplexná bezdrôtová komunikačná infraštruktúra NFP + Vl.zdr. 138 808,04 

      
 
►  dopravných prostriedkov o 15 212,29 €. 
 

Hydraulický nákladný výťah ALFAHYDRO 500/022 Vlastné zdroje 15 212,29 

 

► drobného dlhodobého hmotného majetku (od 166 do 1 700 €) v hodnote 329 341,62  
€.   Do užívania boli zaradené:  
  zdravotno-technické vybavenie a zdravotnícke zariadenie  v celkovej hodnote 

102 828,32 €  , z toho:  
 

Názov Spôsob 
financovania 

Obstarávacia 
cena 

Klimatizačná jednotka GRS 093 (I.odd.PaF) Vlastné zdroje 997,20 

Elektrické lehátko 230 Vlastné zdroje 827,50 

Stojanový infražiarič IR4003/2N Vlastné zdroje 1 058,40 

Stolík nástrojový so zásuvkami  3 police Vlastné zdroje 212,40 

Operačná lampa ST1 mobilná-kĺb   Vlastné zdroje 1 176,00 

5 ks Matrac GM 3000 IC antidekubitný  Vlastné zdroje 1 287,00 

Vyšetrovacie lehátko Vlastné zdroje 222,00 

Nemocničná vitrína SML 101 Vlastné zdroje 306,00 

15 ks Posteľ polohovcia PLB-N85-0  Vlastné zdroje 8 276,40 

Kreslo pre kardiakov 47910   Vlastné zdroje 339,72 

2 ks Kreslo pre kardiakov Vlastné zdroje 1 523,04 

Surtron 120 elektrochirurgická jednotka Vlastné zdroje 1 164,00 

Digitálna váha s výškomerom Vlastné zdroje 312,00 

Medicínsky monitor lCD 17" AG Neovo Vlastné zdroje 626,40 

Medial Pulsoxymeter 130 Vlastné zdroje 180,00 

Elektronická váha OKAUS Aviator 7000 Vlastné zdroje 210,00 

2 ks Germicidný žiarič GSO 36W otvorený mobilný Vlastné zdroje 645,60 

Drevená lieková skrinka Vlastné zdroje 325,56 
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Transportné lehátko Vlastné zdroje 763,20 

Nemocničná vitrína SML 101 Vlastné zdroje 306,00 

Stolík nástrojový so zásuvkami -1 polica Vlastné zdroje 194,40 

Kovová lieková skrinka Vlastné zdroje 442,92 

67 ks Nočný stolík s jedálenskou doskou  NFP + Vl.zdr. 11 335,06 

8 ks Elektrické lôžko s el. zdvihom ložnej plochy  NFP + Vl.zdr 9 197,52 

100 ks Mechanické polohovateľné lôžko  NFP + Vl.zdr 60 900,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Mechanické polohovacie lôžka s antidekubitnými matracmi 
 

 vybavenie ambulancií a lôžkových oddelení  nábytkom v celkovej hodnote   
4 442,91 €,  

 

 výpočtová a informačná technika–PC a tlačiarne v  hodnote 175 165,52 €, z toho: 
 

Názov Spôsob 
financovania 

Obstarávacia 
cena 

4 ks PC zostava IntelCore i5 ITSK Vlastné zdroje 2 550,16 

3 ks PC Philips S221C4AFD-multifunkčný  Vlastné zdroje 986,40 

Registračná pokladnica Euro-150TE Flexy Vlastné zdroje 457,20 

Registračná pokladnica EURO-50TE MEDI Vlastné zdroje 340,86 

PC zostava ITKS i7 Vlastné zdroje 878,40 

PC zostava IntelCore i7 4790K 4GH Vlastné zdroje 1 143,60 

Multifunkčná tlačiareň Epson L550 Vlastné zdroje 219,90 

Tlačiareň Epson L655-multifunkčná Vlastné zdroje 349,00 

150 ks PC zostava ITSK Intel i7  NFP + Vl.zdr 168 240,00 
 

 ďalší drobný dlhodobý hmotný majetok v hodnote  46 904,87 €, z toho: 
 

Názov Spôsob 
financovania 

Obstarávacia 
cena 

Škrabka zemiakov ŠKBZ 20 nerez Vlastné zdroje 1 483,28 

Elektronický videovrátnik SPR 0356 Vlastné zdroje 505,55 

Chladiaca skriňa UR 400 Vlastné zdroje 600,00 

Chladnička Zanussi ZRG 16700Wa Vlastné zdroje 169,00 

Krovinorez  STIHL FS 460 C-EML Vlastné zdroje 860,00 
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Drtič kuchynského odpadu BLANCO M100 Vlastné zdroje 560,15 

Sklokeramický sporák AMICA SHC 51031W Vlastné zdroje 229,00 

Kuchynský blok DELTA Vlastné zdroje 199,00 

7 ks Mobilný telefón  Vlastné zdroje 1 520,89 

100 ks WIFI komunikátor Motorola SB1  NFP + Vl.zdr 40 778,00 
 

Okrem vyššie uvedeného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 
investičného majetku bol v roku 2015 zakúpený drobný hmotný majetok (od 17 € do 166 
€) v celkovej hodnote 64 913,31 €, vrátane ochranných odevov (10 929,78 €),  
nemocničnej bielizne (2 591,30 €) a 200 ks antidekubitných matracov z NFP (21 349,92 €) 
Tento drobný hmotný majetok bol ihneď po zakúpení daný do spotreby a je evidovaný 
len v operatívnej evidencii.  
 

Vedenie nemocnice pre rok 2015 si vytýčilo strategický zámer  v kvalitatívnom 
raste diagnosticko-liečebného procesu, najmä kompletizáciou zdravotníckej 
a informačno-komunikačnej infraštruktúry, k čomu sa zaviazalo  využiť  i budúce výzvy 
v rámci vyhlásených Operačných programov zo strany viacerých ministerstiev a získať 
pre tieto ciele nenávratné finančné výpomoci. Tento zámer sa podarilo naplniť . 

Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o. bol schválený projekt 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  (ERDF) "Kvalitatívny rast diagnosticko-
liečebného procesu, kompletizácia zdravotníckej a informačno-komunikačnej 
infraštruktúry" vo výške 1 383 733,75 €. Po korekcii bol upravený Dodatkom č.1 na 
sumu  1 314 828,54 € (celkové oprávnené náklady). Z  uvedenej sumy (po korekcii) 
nenávratný finančný príspevok predstavuje čiastku 1 249 087,11 €, vrátane nákladov na 
propagáciu (201,36 €). 

Viac o projekte z NFP a jeho realizácii je  v Prílohe č.3. 
 
K úbytku majetku došlo   v  nasledovných účtovných triedach:  

   
► obstaranie dlhodobého nehmotného majetku účtovná trieda 041 – zaradenie 

obstaraného majetku na príslušné majetkové účty (95 861,21 €), 
      Na účte zostal nezaradený majetok v hodnote  23 604 € - programové vybavenie  

NIS DRG eHealth (softvérové vybavenie pre aplikáciu  elektronického 
zdravotníctva),  

►  stroje, prístroje a zariadenia, účtovná trieda 022 – vyradenie  fyzicky a morálne 
opotrebovaného majetku  (38 832,61 €),  

► dopravné prostriedky a inventár – vyradenie dôsledkom fyzického a morálneho 
opotrebenia (1 734,31 €), 

►   drobný dlhodobý hmotný majetok, účtovná trieda  028 – vyradenie dôsledkom 
fyzického a morálneho  opotrebenia (8 138,46 €),  

►   ostaný dlhodobý hmotný majetok , účtovná trieda  029   –vyradenie dôsledkom 
fyzického a morálneho  opotrebenia  (2 078,34 €), 

►   obstaranie dlhodobého hmotného majetku , účtovná trieda 042 -  zaradenie 
obstaraného majetku na príslušné majetkové účty (1 872 190 €).  

      Na účte zostal nezaradený majetok v hodnote  54 488,32 € , v tom:.  
 

-       projektová dokumentácia na sanáciu kaštieľa v Horných Lefantovciach  
                                                                                                            23 000,32 €   

-    modernizácia  infraštruktúry II. etapa – príjem pacientov a rekonštrukcia dvora      
                                                                                                            16 368,00 €  

-    zameranie skutkového stavu lôžkového pavilónu „B“                           5 040,00 € 
- projektová dokumentácia na FRO                                                        4 320,00 € 
-  projektová dokumentácia na lekáreň                                                    5 760,00 € 
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Nemocnica na prevádzke Horné Lefantovce má majetok (nehnuteľný aj 
hnuteľný), ktorý vložil štát do neziskovej organizácie pri jej založení. Tento nie je od 
roku 2010  využívaný . Časť majetku patrí medzi prioritný majetok (vrátane kaštieľa) 
a na jeho udržovanie  sú každým rokom  vynakladané nemalé finančné čiastky.  

V roku 2015 udržiavanie celého areálu v Horných Lefantovciach činilo 53 425 €. 
Oproti minulému roku sme náklady na jeho udržovanie znížili o 26 471 €, najmä 
z dôvodu zníženia mzdových nákladov a odvodov na stráženie objektu (v r. 2014 
inštalované zabezpečovacie zariadenie s prepojením  na centrálny pult Policajného 
zboru SR v Nitre)  a na obsluhu technologického zariadenia (ČOV). Niektoré stavby 
neslúžiace svojmu účelu (laboratória, skleník, maštale, sklady) sú v dezolátnom stave 
a vzhľadom k tomu, že nie sú oplotené, predstavujú bezpečnostné riziko pre 
nepovolané osoby, pričom zodpovednosť za prípadné úrazy a poškodenie zdravia 
zostáva na vlastníkovi  nehnuteľností.     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
40 

6.1.2 Obežné aktíva                                                                                                                 
                  Údaje v  €    Tab. č. 9 
 

 Stav 
k 31.12.2014 

    Stav   
k 31.12.2015 

Rast    (+) 
Pokles (-) 

Zásoby 56 666,32 42 074,62 - 14 591,70 

Z toho : PHM 0 0 0 
             lieky+medicínsky kyslík 34 758,80 23 060,09 - 11 698,71 

             zdravotnícke  pomôcky 8 325,52 9 208,01 + 882,49 

             potraviny 4 180,64 4 264,32 + 83,68 
             všeobecný materiál 8 495,04 4 384,06     - 4 110,98             

             údržbársky materiál 750,02 1 001,84 + 251,82 

             materiál  vo vlastnej dielni 156,30 156,30 0,00 

Pohľadávky v netto hodnote 978 177,89 1 438 609,54 + 460 431,65 

Finančný majetok 601 910,11 53 942,67 -  547 967,44 

Z toho : pokladnica 2 359 ,57  3 633,36  + 1 273,79 

             v tom: peniaze v hotovosti  2 116,86 3 359,24 +1 242,38 

                        ceniny (kreditné karty) 242,71 274,12 + 31,41 

             bankové účty  599 550,54 50 309,31 - 549 241,23 

Z toho: bežné účty  593 518,62 41 056,79 -  552 461,83 

            účet soc. fondu 1 370,69 1 703,98 +333,29 

            Fond opráv tvorený v 8. b.j. 1 051,04 2 181,76 + 1 130,72 

            Fond opráv tvorený v 6. b.j. 2 259,22 3 200,51 + 941,29 

            Fond opráv tvorený v 4. b.j. 979,15  1 781,93 + 802,78 

            Správa bytov                                      371,82 384,34 +12,52 

Obežné aktíva spolu 
Časové rozlíšenie 

1 636 754,32  
875,89 

1 534 626,83  
8 056,52 

-102 127,49 
+ 7180,63 

 

 

 

6.1.2.1  Sociálny fond 
                                                                                                       Údaje v  €     Tab. č. 10                                                                                                         

Text Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Stav sociálneho fondu k 31.12.2014 524,53 
Tvorba fondu 27 283,70 

Povinný prídel vo výške 1,00% zo základu 26 979,25 
Prídel vo výške sumy potrebnej na úhradu výdavkov na dopravu 
do zamestnania  

304,45 

Zdroje spolu: 27 808,23 
Použitie fondu:  
- na závodné stravovanie 3 950,84 
- na kultúru, rekreácie 957,60 
- na regeneráciu pracovnej sily 12 766,49 
- na cestovné 8 991,00 
- príspevok na dopravu do zamestnania 304,45 
- na sociálne výpomoci nenávratné a ostatné použitie  0,00 
Použitie spolu: 26 970,38 
Stav sociálneho fondu k 31.12.2015 837,85 
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6.2 Záväzky          
Údaje v  €          Tab. č. 11                                               

 
 

Nemocnica eviduje  k 31.12.2015 záväzky (krátkodobé)  v hodnote 604 839,15 €. 
Dlhodobé záväzky (záväzky zo sociálneho fondu) sú v  hodnote 837,85 €. 
 
Bankové úvery sú vo výške  193 808,95 € , z toho 76 694,23 € je zostatok úveru z roku 
2008 na rekonštrukciu  pavilónu „D“ a 117 114,72 € je zostatok preklenovacieho  úveru 
z roku  2015 na financovanie obstaraného zdravotno-technického vybavenia 
a technického vybavenia z nenávratného finančného príspevku.   
Oproti minulému roku sa bankový úver na rekonštrukciu pavilónu „D“ znížil o 33 658,68 
€ . 
   
Na druhej strane má nemocnica pohľadávky voči odberateľom a ostatným subjektom  
v celkovej čiastke 1 444 680,01 €, t.j. saldo pohľadávky verzus všetky druhy záväzkov 
je  aktívne  ( 645 140 €).  
 
Oproti roku 2014  došlo k zníženiu   krátkodobých záväzkov , index 0,75. Zdôvodnenie 
viď aj v časti záväzky v lehote splatnosti. U pohľadávok došlo k zvýšeniu  (index 1,47).  

 
 
 
 
 
 

Z Á V Ä Z K Y   Záväzky spolu 
v  € 

 

 k               
31.12.2015 

k  
31.12.2014 

k  
31.12.2013 

DODÁVATELIA 222 406,00 
 

425 569,39 
 

 
197 889,62 

 
Z toho: lieky a ZP 106 446,44 87 463,63 116 292,64 
           plyn 26 422,04 14 702,89 27 704,14 
           vodárne a kanalizácie 815,54 818,90 781,54 
           elektrická energia    5 072,46 8 828,83 4 872,71 
           telekomunikácie 340,00 73,99 1 288,88 
           odvoz a likvidácia       
           odpadov 

1 059,52 444,95 0,00 

           investiční     
           dodávatelia                                                       

19 522,86 282 719,94 6 758,86 

           ostatní dodávatelia 62 727,33 26 050,71 28 874,05 
           iné zdrav. zariadenia 0,00 4 465,85 11 316,80 
VEREJNÉ FINANCIE 164 801,09  157 423,37 151 525,71 
 z toho: Daňový úrad 32 141,77 29 099,61 33 815,78 
         Sociálna poisťovňa 94 771,60 90 651,23 83 136,25 
         zdravotné poisťovne 37 887,77 37 672,53 34 573,68 
         z toho: VšZP 27 239,71 28 275,22 25 457,10 
                     Dôvera 8 096,71 7 272,58 6 441,49 
                     Union 2 551,35 2 124,73 2 675,09 
ZAMESTNANCI                           208 563,81 185 708,54 173 260,50 
INÉ ZÁVÄZKY 16 382,77 40 260,06 61 704,22 
Spolu: 604 893,15 808 961,36 584 380,05 
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Graf č. 8 
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6.2.1 Členenie záväzkov  
 

A) V lehote splatnosti        Tab. č. 12 

 
 

k  
31.12.2014 

 
 

k  
31.12.2015 

 
 

 
Rozdiel 

 
Index 

Celkom : 808 961,36   604 893,20 - 204 068,16 0,75 

Z toho: záväzky voči zamestnancom 185 708,54 208 563,81 + 22 855,27 1,12 

            záväzky voči poisťovniam –  
            odvody do fondov 
             

128 323,76 132 659,37 + 4 335,61 1,33 

            daňové záväzky 29 099,61 32 141,77 +3 042,16 1,10 

            iné záväzky,  7 005,32 9 122,25 + 2 116,93 1,30 

            z obchodného styku 458 824,13 222 406,00  - 236 418,13 0,48 

 
 

B) Po lehote splatnosti  
        

Po lehote splatnosti nemocnica neeviduje žiadne záväzky. 
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7. Záver a predpoklad do budúcnosti  
 

Komplexný rozvoj nemocnice a jej činností  pokračoval aj v roku 2015  v  zmysle 
dlhodobého strategického zámeru, ktorý bol rozpracovaný v dokumente Politika kvality 
a bližšie špecifikovaný v Cieľoch kvality, v zmysle zásad udržiavaného systému 
manažérstva kvality.   
 

Z hľadiska komplexného rozvoja nemocnice hodnotíme rok 2015 ako najúspešnejší 
za posledných päť rokov  nielen  v oblasti investičných zámerov, ktoré významným 
spôsobom prispeli k modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky, 
infraštrukturálnemu rozvoju najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií  
( viď Prílohu č. 3), ale aj v: 

 komplexnom zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti,  
 zabezpečovaní  trvalej finančnej stability organizácie,  
 modernizácii exteriéru a interiéru nemocnice, 
 oblasti zvyšovania kvalifikácie zamestnancov 
 oblasti mzdových nárokov zamestnancov 

 
Za nepriamu známku vysokej kvality poskytovaných služieb našou nemocnicou  
považujeme aj skutočnosť,  že v apríli  2015 bolo pri príležitosti oceňovania 
zdravotníckych pracovníkov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2014 udelené 
ocenenie „Zdravotník roka 2014“ v kategórii iný zdravotnícky pracovník dvom 
pracovníčkam z Nemocničnej lekárne a to: RNDr. Helene Garlíkovej, primárke a  Marte 
Civáňovej – sanitárke. Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek ocenila 
prácu našej sestry- námestníčky ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti Mgr. Zdenky 
Čavarovej jej najvyššou poctou - Biele srdce -  v kategórii sestra-manažérka.    
Kvalitu nami poskytovaných služieb potvrdzuje i fakt o umiestnení nášho zariadenia 
u jednotlivých zdravotných poisťovní v rámci ich samostatného skúmania spokojnosti 
pacientov. Nemocnica sa vždy umiestnila vo svojej kategórii  na popredných miestach 
v hodnotení nemocníc. V roku 2015 sa v hodnotení  zdravotnej poisťovne UNION 
umiestnila na 1.mieste všetkých hodnotených nemocníc v rámci Slovenskej republiky.  
 

V roku 2015 vedenie Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. vypracovalo  
Strategický zámer nemocnice na obdobie rokov 2015-2019, ktorý bol akceptovaný na 
zasadnutí Správnej rady dňa 29.10.2015 a v decembri 2015 bol zaslaný na MZ SR ako 
podklad pre tvorbu štátnej zdravotnej politiky s ohľadom na vývoj chorobnosti, ktorú 
oficiálne deklaruje WHO. Zároveň tento materiál bol použitý aj ako argumentácia 
v našej  požiadavke na kapitálovú dotáciu z  MZ SR, ktoré je majoritným zakladateľom 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. 
Stratégia vychádza z  predpokladaných objemov výkonov a  predpokladaných 
dohodnutých finančných objemov s nákupcami našich služieb. Týmto predpokladom sa 
bude podriaďovať aj profil činnosti a spektrum poskytovaných služieb, s dopadom na 
infraštruktúru a na počet a distribúciu personálu. 

Medzi dôležité strategické zámery bude patriť i eventuálne vybudovanie nových 
priestorov pre zabezpečovanie komplexného rozvoja nemocnice s ohľadom na značný 
nárast pneumologických a pneumoonkologických ochorení obyvateľstva. V súčasnosti 
vzhľadom na neustále narastajúce výkony pociťuje nemocnica ich nedostatok. Jednou 
z priorít je dotvorenie priestorov centrálneho vstupu splňujúcich súčasné trendy 
architektonického, priestorového a logistického riešenia, na ktoré je už v súčasnosti 
vypracovaný i projekt.  
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Významnou súčasťou strategického napredovania je aj ďalšie rozširovanie 
a modernizácia prístrojového a technologického vybavenia, informačno-komunikačných 
technológií nemocnice (ktoré bolo v roku 2015 v značnej miere pokryté zdrojmi z NFP),  
ako i dispozičný a priestorový rozvoj  nemocnice. 

Tieto požiadavky sú zároveň i nevyhnutným  základom pre novú, vyššiu kvalitu 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom s ochoreniami obehovej, dýchacej a 
tráviacej sústavy, ako i onkologickými ochoreniami aj v nových podmienkach 
financovania zdravotníctva prostredníctvom DRG systému a postupujúcej elektronizácie 
zdravotníctva. 

Vyššiu  kvalitu poskytovania zdravotníckych a podporných služieb bude nemocnica 
zabezpečovať  a rozvíjať  v ďalších rokoch zavedeným systémom manažérstva kvality. 
Realizácia  opatrení smerujúcich k ďalšiemu zlepšovaniu je zakomponovaná aj 
v Politike kvality nemocnice pre aktuálne obdobie rokov 2016-2018 do nasledujúcich 
oblastí: 
1. Udržovať a zvyšovať kvalitu poskytovaných vysokošpecializovaných zdravotných 

služieb ako aj bezpečnosti a spokojnosti svojich pacientov, ďalej posilňovať svoje 
dominantné postavenie v nadregionálnom priestore, zavádzaním nových 
diagnostických, liečebných a ošetrovateľských postupov. 

2. Zabezpečiť  trvalú finančnú stabilitu organizácie. 
3. Zabezpečovať modernizáciu priestorov nemocnice, vrátane znižovania energetickej 

náročnosti. 
4. Zabezpečiť stabilizáciu a motiváciu zamestnancov v rámci konkurenčného 

prostredia zdravotníckeho trhu. 
5. Zabezpečovať úlohy ochrany zdravia a bezpečnosti pacientov a prispievať tak 

k cieľovému zameraniu zlepšenia kvality ich života. 
6. Pripravovať nemocnicu na prechod k plánovanému elektronickému zdravotníctvu, 

vrátane zavádzania DRG systému. 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 3 7 9 7 1 8 3 2  Príloha  č.1   

 
 

               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 prioritný majetok štátu v  hodnote 2 032 496,85 €. 
Vklad zakladateľa bol v sume 201 088,75 €  a 265 zamestnancov, ktorých peňažný 
vklad bol 1 155,85 €. 

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, Dodatok č. III aj 
Dodatok č. IV k Štatútu týkajúci sa Správnej rady - jej pôsobenia, počtu členov a dĺžky 
funkčného obdobia. V súčasnosti je register neziskových organizácií poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby vedený na Okresnom úrade v Nitre. 

Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby v znení neskorších prdpisov najvyšším výkonným 
orgánom Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n. o. je Správna rada. 

Funkčné obdobie správnej rady bolo vymedzené podľa § 100c, odst. 1 zákona č . 
8/2010 Z.Z. od 1.marca 2010 do 28.februára 2015. Zloženie správnej rady do 
28.februára 2015 bolo nasledovné:  

  
 predseda            PhDr. Ladislav Berecz  
 
člen                    Ing. Jana Hanusová 
člen                    Ing. Pavol Meňky, PhD.,MPH, MBA 
člen                    MUDr. Peter Olajoš 
člen                    MUDr. Karol Bitter, CSc. 
člen                    Mgr. Zdenka Čavarová 
člen                    MUDr. Jozef Weber, MPH, 
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Nové funkčné obdobie Správnej rady začalo plynúť od 1.marca 2015. MZ SR 
vymenovalo do správnej rady 4 členov, vrátane predsedu a ostatní zakladatelia             
3 členov. Jej zloženie až do konca roka 2015 bolo nasledovné:  
 

predseda            PhDr. Ladislav Berecz  
 

člen                    Ing. Jana Hanusová 
člen                    Ing. Marek Illéš,  
člen                    MUDr. Peter Olajoš 
člen                    MUDr. Ivan Marget, PhD. 
člen                    Mgr. Andrea Gáliková 
člen                    MUDr. Jozef Weber, MPH, 
 

Členovia dozornej rady:  
predseda            doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc., m. profesor 
člen                    Ing. Tibor Lovecký  
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 organizácie Ing. Erika Chudá. Poradným 
orgánom riaditeľa je porada vedenia.  
 

Členovia porady vedenia: 
námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti                        MUDr. Daniel Magula, CSc. 
námestníčka pre ošetrovateľstvo                                          Mgr. Zdenka Čavarová  
prevádzkovo - ekonomický námestník                                  Ing. Tibor Lovecký 
                                                                         

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, 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 

             286,57                       287 

z toho  počet vedúcich zamestnancov                  31                    31  

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 
jednotkou  

                  0                     0 

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

                  0                     0 

 
Okrem zamestnancov v trvalom pracovnom pomere  12  zamestnancov pracuje na 
dohodu o pracovnej činnosti. 
Nezisková organizácia nemá žiadne iné účtovné jednotky.    
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                                                                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 1.1.2015 do 31.12.2015 Bola zostavená za predpokladu nepretržitého 
pokračovania organizácie vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2016. 
         Účtovná závierka  za  rok 2015  bola   overená audítorom. 

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

Od 1.1.2015 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, z 26.11.2010 č. MF/25000/2010-74,  
opatrenia MF/26582/2011-74 z 13.12.2011, opatrenia MF/17613/2013-74 z 20.11.2013 
a opatrenie MF/22612/2014-74 z 3.12.2014.  
       Účtovníctvo organizácie je spracovávané  výpočtovou  technikou v programe 
Navision Dynamic.  
 
        ŠN je 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 2015 bol stanovený vo výške 0,02. Daň bola mesačne  odvádzaná  
Daňovému  úradu.  Po skončení  roka  2015 podľa ustanovenia § 50 ods. 4 zákona 
o DPH  bol vypočítaný  koeficient  spôsobom podľa ods. 2 zo skutočných výnosov. 
Koeficient pre rok 2016 bude  0,01 .  
 

          Špecializovaná nemocnica má zavedený a používa systém manažérstva kvality. 
Prvá certifikácia bola 27.11.2006. Po druhom dozornom audite (r. 2014) bol v roku 2015 
vykonaný recertifikačný audit. 

 V roku 2015 boli uzatvorené zmluvy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti so 
všetkými zdravotnými poisťovňami na trhu. 
 

 Spôsob ocenenia majetku a záväzkov   
               
         V  roku    2015  bol    dlhodobý     majetok     zaraďovaný   podľa    vstupných    cien  
a  podľa  štatistickej    klasifikácie   produktov   podľa    činností   (CPA)   v zmysle   
nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady (ES) zo dňa 23.4.2008.  
    
            Od 1.1.2015  bol  obstaraný  dlhodobý  nehmotný  majetok za 119 349,49 € -  
z toho softvér z vlastných zdrojov v sume  26 137,79 € a z nenávratného finančného 
príspevku 93 211,70 €. 
V  roku   2015  bol  dlhodobý   hmotný   majetok   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  1 475 040,84 €, z  toho za 1 266 294,11 € bol zakúpený majetok 
z nenávratného finančného príspevku MZ SR. V roku 2015 boli na obstaranie dlhodobého 
majetku použité finančné prostriedky od zdravotných poisťovní, z nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom zdravotníctva SR a z 2 % asignácie 
dane, ktoré organizácia získala v tomto  roku. 
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        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 2014 bol 
zaznamenaný pokles nákupu o 130 202,57 €. 
 
Členenie zásob:  
Účet        názov               obstaranie v r.2014       obstaranie v r. 2015     nárast, pokles 
112120    PHM                                        46,48                    55,81                            9,33 
112130    lieky, kyslík                   1 286 313,12      1  082 725,67              -  203 587,45 
112150    zdravotnícky materiál        99 576,59           109 646,48                   10 069,89 
112160   potraviny                           104 501,89          137 523,23                   33 021,34 
112170   všeobecný materiál, DHM  80 525,06           107 578,88                  27 053,82 
112 171 materiál na upratovanie         6 326,07               7 238,82                       912,75 
112180  údržbársky materiál             24 336,72             26 644,47                    2 307,75 
Spolu:                                           1 601 625,93        1 471 413,36              - 130 202,57 
 
        Organizácia obstarala drobný hmotný majetok aj prostredníctvom darov a to 3 ks 
konferenčných stolíkov za 20,97 €, sedaciu súpravu za 98,90 €, mikrovlnnú rúru 
a rýchlovarnú kanvicu za 48,00 €, knihu v hodnote 235,63 a lieky za 2 523,06 €.            
 
         Pri kúpe cudzej meny bol použitý kurz, za ktorý boli finančné prostriedky  
nakúpené. Cestovné náklady pri výplate  v cudzej mene boli prepočítané kurzom 
Európskej centrálnej banky (ECB) vyhláseným v deň prechádzajúci dňu účtovného 
prípadu.  
 
         Pohľadávky a záväzky sú  oceňované menovitou hodnotou. Peňažne prostriedky 
sa oceňujú menovitou hodnotou.  
 
 

 Spôsob zostavenia odpisového plánu       
 

        Majetok organizácie bol odpisovaný v zmysle § 26, 27 a 29 zákona  č. 595/2003 
Z.z. o daniach  z  príjmov. z. v znení neskorších predpisov. Zaradený bol podľa 
Štatistickej klasifikácie produktov do odpisových skupín 1 - 6, platných od 1.1.2015 a 
odpisovaný ročnou odpisovou sadzbou pre rovnomerné odpisovanie hmotného 
majetku. Nehmotný majetok je zaraďovaný do odpisových skupín tak, aby bol odpísaný 
najneskôr do štyroch rokov po jeho zaradení. Technické zhodnotenie je zaraďované do 
tej istej skupiny a odpisované ako pôvodný majetok. Dlhodobý drobný 
nehmotný, dlhodobý drobný hmotný majetok a ostatný nehmotný 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. 
 

Prírastky dlhodobého hmotného majetku: 
 

Stavby - rekonštrukcia priestorov kuchyne v sume 451 177,73  €  
-  prístrešok v sume 2 724,00 € 
 

Dopravné prostriedky – hydraulický nákladný výťah v sume  15 212,29  € 
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Samostatné hnuteľné veci -   zdravotnícke prístroje v sume  825 138,63   € 
                                          -    klimatizácia v sume 33 248,46 € 
                                          -    lôžko s laterálnym náklonom  v sume 5 708,00 €,  
                                          -    stroje, prístroje a zariadenia v sume 148 610,60 €         
                                          -    výpočtová technika  v sume 49 998,70 €,  
 

Drobný dlhodobý hmotný majetok  
              - zdrav. prístroje - 6 598,55 €,  

    - nábytok (polohovacie postele, lôžka s elektrickým zdvihom, mechanické   
      polohovacie lôžka, nočné stolíky - 100 731,63 € ,                  

         - kuchynské zariadenie pre stravovaciu prevádzku - 2 272,43 €, 
         - kancelárska technika  - 1 784,46 €, 
         - výpočtová technika  - 174 026,66 €, 
         - komunikačná technológia – 42 298,89 € , 
         - chladnička, chladiaca skriňa  769,00 €, 

               - krovinorez  - 860,00 € . 
 

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 
2999/14                            394                                       bytová jednotka 
2998/18                            1879                                     bytová jednotka 
2998/20                            1881                                     bytová jednotka 
2998/21                            1882                                     bytová jednotka 
2998/22                            1883                                     bytová jednotka 
2998/23                            1884                                     bytová jednotka 
2998/24                            1885                                     bytová jednotka 
2999/7                              391                                       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  nehnuteľný   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 katastrálne 
územie Dražovce. 
Právo   zodpovedajúce  vecnému   bremenu  podľa §  31 a zákona   213/1997 Z. z. 
v prospech Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva SR na nehnuteľný 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, 
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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 na liste vlastníctva č. 3 – KÚ Horné Lefantovce  
* právo prechodu cez  p. č. 685/19 v  prospech vlastníkov  bytovky s. č. 464  na parc. č.   

685/4, 
* právo prechodu k bytovke na parc.p. č. 685/11 a 685/19 v prospech vlastníkov bytu č. 

2, 3,4, 
* 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:  
 

 Celková suma poistenia  bola v roku 2015 v sume  15 105,99 €.  
Z toho: 

Majetok organizácie je poistený v Komunálnej poisťovni, poistenie za rok 2015 
bolo 6 690,52 €.  

Dopravné prostriedky  sú zákonne aj havarijne poistené v Kooperatíve v  celkovej 
sume   1 212,47 €  a v poisťovni UNION havarijné poistenie vozidla Dácia - 219,00 €. 

V poisťovni Kooperatíva má nemocnica uzatvorené aj poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho 
zariadenie a poistenie zodpovednosti za škodu v celkovej výške 6 984,00 €. 

  
Opravné položky k pohľadávkam v celkovej sume 4 121,11 €: 
 

        Opravná položka k   pohľadávke za   Občianske  združenie Pallas Aténa v celkovej  
sume 409,61 € bola tvorená v rokoch 2008-2010 , nakoľko nie je isté, že  bude 
uhradená i keď organizácia má právoplatné rozhodnutie Okresného súdu v Nitre.  
        V roku 2012 bola tvorená opravná položka za Európsku zdravotnú poisťovňu 
v celkovej sume 3 711,50 €. 
 

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2015:   924 493,05 €       
                                                                                            hlavná             podnikateľská 
                                                                                            činnosť                    činnosť 
*    za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou                37,80 
*    odberatelia za prenájmy a služby s tým spojené                                               223,85 
*   pohľadávky voči zdravotným poisťovniam                      917 223,89 
*   odhad                                                                              -   2 250,00 
*    ostatné služby                                                                       530,00               8 727,51 
Krátkodobé pohľadávky spolu:                                             915 541,69              8 951,36 
 

Pohľadávky                                                     po lehote splatnosti        v lehote splatnosti 
*  za zdravotné poisťovne                                                3 711,50                  911 262,39 
*  ostatné pohľadávky                                                         100,14                       9 419,02 
Spolu:                                                                              3 811,64                    920 681,41 
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      Celkové krátkodobé pohľadávky boli korigované o sumu 4 121,11 €, čo je suma 
opravných položiek (409,61 € za OZ Pallas Aténa a  3 711,50 € za EZP, ktorá bola 
prihlásená na súdne vymáhanie). Pohľadávky po korekcii sú v sume  920 371,94 €.  
  
Ostané pohľadávky – školné 521,20 €, 
Daňové pohľadávky – daň z príjmu – 6 070,47 €, 
Nenávratný finančný príspevok MZ SR – 517 716,40 €. 
 

Krátkodobé pohľadávky celkom k 31.12.2015:  1 448 801,12 € 
 

Časové rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období: 
 

Účet 381100 – náklady budúcich období v sume   8 056,52   €   
      Na účte je zaúčtované poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorových  vozidiel v sume 384,09 a poistenie majetku na obdobie od 1.1.2016, 
zakúpeného z nenávratného finančného príspevku poskytnutého MZ SR v sume           
7 672,43 €. 
 

Vlastné zdroje krytia obežného a neobežného majetku:          
      Zisk z minulého roka bol na základe rozhodnutia správnej rady  zaúčtovaný 
s rezervným fondom a fondom tvoreným zo zisku. Zostatok fondov tvorených zo zisku 
k 31.12.2015 je 46 799,27 €. Nemocnica v roku 2015 vytvorila zisk v sume  3 288,64 € 
      Rezervy v celkovej sume 167 953,06 € tvoria nevyčerpané dovolenky, mzdy 
a odvody za rok 2015 v sume 109 151,06 €, odmeny a hmotnú 
zainteresovanosť v sume 52 052 €,  náklady na audit 1 750,00 a avizovaná pokuta       
5 000,00 €. 
     Dlhodobý  bankový  úver, ktorý nemocnica získala na rekonštrukciu telocvične v roku 
2008  bol v roku 2015 znížený o 33 658,68 €. Zostatok nesplateného úveru k 
31.12.2015 je   76 694,23 €. Úroky z úveru, ktoré sú stanovené pohyblivou sadzbou boli 
uhrádzané mesačne. Celková suma úrokov bola 638,30 €.  
     Nemocnici bol ČSOB poskytnutý kontokorentný úver  do výšky 150 000,00 €, 
ktorého zostatok k 31.12.2015 bol 117 114,72 €. Suma za zaplatené úroky 110,41 €. 
 

Krátkodobé záväzky  k 31.12.2015 spolu:  604 893,20 €    
                                       

V lehote splatnosti          Stav   
k  31.12.2014 

       Stav  
k  31.12.2015 

Prírastok (+) 
úbytok (-)    

Celkom: 808 961,36 604 893,20  -204 068,16 

Z toho: mzdy 185 708,54 208 563,81    22 855,27 

záväzky voči ZP a SP 128 323,76 132 659,37      4 335,61 

daňové záväzky   29 099,61      32 141,77     3 042,16 

ostatné záväzky     7 005,32    9 122,25     2 116,93 

Z obchodného styku spolu: 458 824,13 222 406,00 -236 418,13 

Z toho: lieky a zdrav. mat.          91 929,48 90 885,48   - 1 044,00 

            potraviny  12 211,07  13 555,03     1 343,96 

            energie   23 350,62  31 494,50     8 143,88  

            ostatné dodávky       298 078,22  79 210,47     -218 867,75 

ostatné z obchodného styku          33 254,74   7 260,52  -25 994,22 
 

Z toho záväzky v lehote splatnosti za podnikateľskú činnosť: 
                                                                              -  elektrická energia                470,53 € 
                                                                               -  plyn                                 3 358,25 €  
                                                                               -  stočné                                  47,31 €  
                                                                               -  služby                                 336,00 €     
Spolu:                                                                                                               4 212,09 €                     
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Organizácia nemá ku koncu roka 2015 žiadne záväzky po lehote splatnosti. 
 

Rozpis ostatných  záväzkov organizácie účtovaných na účtoch  325, 326 a 379 za 
rok 2015 v celkovej sume   16 382,77 €: 
                                                             stav k 31.12.2014   stav k 31.12.2015      nárast,   
                                                                                                                              pokles 
 Za žetóny na príbory a za obedáre                 265,52               265,52              0                 
 Zábezpeka za byt                                             500,00                   0            -  500,00    
 úroky z omeškania                                      32 076,45                   0          -32 076,45 

- Všeobecnej ZP za bývalú SZP                                        
 Nevyfakturované služby                                  412,77            6 995,00         6 582,23 
 Zrážky zamestnancov za 12/2015                4 742,30            5 113,66           371,36 
 Dôchodkové pripoistenie za 12/2015            2 263,02            2 496,59           233,57 
 Iné záväzky – splátky za mobil. telef.                  0                  1 512,00        1 512,00 

Spolu:                                                          40 260,06          16 382,77   -  23 877,29 
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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 DHM 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

  
379 246,06 

 
23 195,90 

 

 
16 950,34 

 
0 

 
 

 
419 392,30 

prírastky    15 847,66   63 686,40 6 211,43 119 349,49   215 094,98 

úbytky     115,72   95 745,49  95 861,21 
 

presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  
395 093,72 

  
 86 882,30 

 
33 046,05 

 
23 604,00 

  
538 626,07 

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

  
376 983,70 

 
23 195,90 

 
16 255,34 

 
 

  
416 434,94 

prírastky    2 996,36 666,00 16 511,43   20 173,79 

úbytky     115,72   115,72 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  
379 980,06 

 
23 861,90 

 
32 651,05 

   
436 493,01 

Opravné položky – stav na 
začiatku bež.o účt. obdobia 

       

prírastky          
úbytky         
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
2 262,36 

 
0 

 
695,00 

0 
 

  
2 957,36 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  15 113,66 63 020,40 395,00 23 604,00  102 133,06 
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Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 
558 891,00 

 
    156,47 

 
5 008 283,32 

 
2 480 950,95 

 
129 849,31 

 
4 653,32 

  
666 366,64 

 
451 637,87 

  
9 300 788,88 

prírastky   
 

819,00 
 

 453 901,73 
 

 1 062 704,39 
 

15 212,29 
 
     

  
329 341,62 

 
1 475 040,84 

  
3 337 019,87  

úbytky  
 
            

 
   

 
38 832,61 

 
1 734,31  

 
     

  
 10 216,80 

 

 
1 872 190,39 

  
1 922 974,11 

presuny 
 

 
 
 

 
 

       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

 
558 891,00 

 
    975,47 

 

 
5 462 185,05 

 
3 504 822,73 

 
143 327,29 

 
4 653,32 

  
985 491,46 

 
 54 488,32 

 

  
10 714 834,64 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 
 

 
 

 
2 921 789,83 

 
2 087 971,48 

      
105 326,83 

 
4 653,32 

 
 

 
522 315,88 

   
5 642 057,34 

Prírastky   
   

   137 560,68 
 

    126 244,74 
 

13 715,00 
 
     

  
 341 579,98 

   
  619 100,40  

úbytky  
   

0 
 

   38 832,61 
 

1 734,31 
 
       

  
   10 216,80 

   
   50 783,72  

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   
3 059 350,51 

 
2 175 383,61 

 
117 307,52 

 
4 653,32 

  
853 679,06 

   
6 210 374,02 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 
558 891,00 

 
  156,47 

 
2 086 493,49 

 
392 979,47 

 
24 522,48 

 
0 

  
144 050,76 

 
451 637,87 

  
3 658 731,54 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

 
558 891,00 

 
  975,47 

 
2 402 834,54 

 
 1 329 439,12 

 
26 019,77 

 

 
0 

  
131 812,40 

 

 
 54 488 32 

 

  
4 504 460,62 
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tabuľka o položkách krátkodobého finančného majetku 
Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia 
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Pokladnica                                         3 359,24                                         2 116,86 

Ceniny                                            274,12                                            242,71 

Bežné bankové účty                                       49 827,02                                    230 514,45  

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok                                            482,29                                    369 036,09 

Peniaze na ceste   

Spolu                                       53 942,67                                     601 910,11  

 

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 

           
                   4 121,11 

 
               

 
               

 
 

 
                     4 121,11 

Ostatné pohľadávky 
 
                          

    
                       

Iné pohľadávky 
 
                        

    
                      

Pohľadávky spolu 
 
                  4 121,11 

 
                

 
             

  
                     4 121,11 

tabuľka  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  
 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti                       1 444 524,07                                   973 823,15       

Pohľadávky po lehote splatnosti                           4 277,05                              4 354,74 

Pohľadávky spolu                       1 448 801,12                          978 177,89   
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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 
 
              3 736 237,00 

 
             

 
           

 
            

 
             3 736 237,00 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov                  202 244,60                                                 202 244,60 

prioritný majetok               2 032 496,85                                  2 032 496,85 

Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu 

     

Fond reprodukcie 
     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

 
                       

 
               

 
         

  
                       

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 
 
                   12 539,40 

 
                 95,94 

 
             

  
                   12 635,34 

Fondy tvorené zo zisku 
 
                   32 341,11 

 
            1 822,82  

 
        

  
                   34 163,93 

Ostatné fondy 
     

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

 
                         0 

 
             

 
        

  
                         0 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

 
                    1 918,76 

 
            3 288,64 
  

 
         1 918,76 

  
                     3 288,64 
 
 

Spolu 

 
             3 783 036,27 

 
            5 207,40 

 
         1 918,76 
 
 

  
               3 786 324,91 
 

 
Špecializovaná nemocnica vytvorila v roku 2015  zisk v sume 3 288,64 € len vďaka podnikateľskej činnosti, z ktorej bol výsledok hospodárenia + 9 147,98 €, zatiaľ čo z hlavnej činnosti organizácia  
dosiahla stratu – 5 859,34 €. 
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tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  1 918,76 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania 0 

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu       95,94 

Prídel do fondu tvoreného zo zisku 
   

1 822,82 

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   
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 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 

 
              111 159,42       

 
       167 953,06 

 
         111 159,42 

 
              

 
              167 953,06       

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu 
 
              111 159,42      

 
       167 953,06 

 
         111 159,42 

         
              167 953,06     

Rezervy spolu               111 159,42             167 953,06          111 159,42                                  167 953,06   

   tabuľka o záväzkoch 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 

583 858,59 808 961,36 

Krátkodobé záväzky spolu 583 858,59 808 961,36 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

21 034,56 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov  0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 837,85 524,53 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 605 731,00 809 485,89 
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tabuľka o vývoji sociálneho fondu  

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné  

obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia                                524,53                                 469,28  

Tvorba na ťarchu nákladov                            27 283,70                            25 997,24 

Tvorba zo zisku                                     0                                     0 

Čerpanie                            26 970,38                            25 941,99 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia                                837,85                                     524,53   

 

Záväzky sociálneho fondu Rozpočet Stav 
k 31.12.2014 

Stav 
k 31.12.2015 

% plnenia 
rozpočtu 

PS      524,23         469,28         524,23  

472120 povinný prídel 1 % 31 278,00    25 732,14    26 979,25       95,38 

472150 prídel na cestovné      500,00         265,10         304,45       60,89 

Tvorba + PS spolu: 32 302,53    26 466,52    27 808,23       86,09 

472162 príspevok na stravovanie   4 500,00      4 373,80       3 950,84        87,80 

472166 príspevok na cestovné   8 000,00      8 314,49      9 295,45     116,19 

472167 na regeneráciu pracovnej sily 15 100,00    13 253,70    12 766,49       84,55 

472170 sociálna výpomoc   1 500,00              0             0         0 

472190 ostatné   1 500,00             0         957,60      63,84                           

Čerpanie spolu: 32 300,00    25 941,99    26 970,38      83,50 

Zostatok          2,53         524,53         837,85  

  
  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 

     Euro 
1 mesačný EURIBOR 
1,15% p.a.  

Do 28.4.2016 
Zálož. právo k nehnut. 
9735/18/087630 

             117 114,72                                  0 

Pôžička       

Dlhodobý bankový 
úver 

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

    25. 4. 2018  
Záložné právo na LV  
3599 k nehnuteľnostiam 

               76 694,23                         110 352,91 

Spolu      Euro                 193 808,97                         110 352,91 

 



 

 
60 

tabuľka  o významných položkách výnosov budúcich období 
Účet 384000-  výnosy budúcich období v celkovej sume 485 198,88 € 

V stave na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia nie sú v tabuľke stravné lístky v sume 545,97 

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 

                         9 174,69                                                          972,00                             8 202,69                        

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                        21 851,00                            21 851,00 

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

                     322 817,12                5 000,00              11 131,00                         316 686,12  

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie 

                       74 493,04                              7 909,19                            66 583,85 

z nenávratného fin. príspevku z MZ SR          0            1 249 087,11            315 559,82                          933 527,29 

podiel zaplatenej dane                             0 13 344,57             10 012,00 3 332,57 

 obstaraného z podielu zaplatenej dane                      56 317,06                  10  012,00                  15 371,00                            50 958,06   

        

         *  zostatok za zakúpené stravné lístky v sume 364,00 € (nie sú v tabuľke) 
       *  zostatok bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku =  8 202,69 € 
       *  dotácia z  MK SR na kaštieľ v H. Lefantovciach  =   21 851 €  
       *  zostatok daru a likvidačného zostatku z NO na rekonštrukciu telocvične  =   304 213,12 €  a  zostatok daru na rekonštrukciu I. oddelenia     
           =  7 432,00 € , zostatok daru LPR 4 741,00 € 
        *  zostatok dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukcia práčovne a bezpečnostný  systém =54 343,85 € , zostatok dotácie z Európskych   
           štrukturálnych fondov na NIS  = 12 240,00 € 
       *  zostatok 933 527,29 € 
       * dlhodobého majetku zakúpeného z podielu zaplatenej dane v rokoch 2008 až 2015 (gastrofibroskop, ventilátory ,monitor vitálnych  
          funkcií, polohovacia posteľ, video a fibrobronchoskop, servoventilátor a infúzne pumpy, ventilačný prístroj a ventilačný systém, ventilačný  
         prístroj, ventilačný systém a kryokauter =  50 958,06 € 
         Zostatky dotácií a darov sa rozpúšťajú mesačne do výnosov vo výške odpisov toho dlhodobého majetku.  



 

 
61 

 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 – ventilačný Kryokarter pre účely bronschoskopie  
                          0   
 

                10 012,00     

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 
                   3 332,57 
 

 tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 
Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky                         2 800,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby                            445,00 

Spolu                         3 245,00 



 
Čl. IV 

            Informácie, ktoré dopĺňajú údaje vo výkaze ziskov a strát  
 
          Na účte 602 – tržby z predaja služieb v sume 6 816 658,45 € sú okrem 
výnosov za  výkony  zdravotných  poisťovní v sume  6 686 109,33 €   a za sociálnu 
poisťovňu v sume 463,36 € aj  tržby za vyšetrenia od fyzických aj právnických osôb 
v sume 1 285,10 €,  za výkony NIOX 12 684,00 €, za parkovanie 231,16 €, za 
nadštandardné výkony v sume 13 785,00, sprievod hospitalizovaných pacientov 
v sume 1 095,00 €, uloženie ľudských pozostatkov v sume 270,00 €, za prehliadky 
mŕtvych v sume 2 097,20 €, za stravovanie v sume 45 335,03 €, stravovanie    cudzích 
stravníkov    za podnikateľskú    činnosť v sume 51 462,00 €, výnosy za  upratovanie  
v sume  733,30 €, výnosy za pranie prádla v sume 1 571,33 €.  Tržby z predaja 
služieb spolu za  podnikateľskú činnosť sú v celkovej sume 53 766,63 €.  
 
                 Na účte 647 – osobitné výnosy sú výnosy na vzdelávaciu akciu – XXXII. 
Zoborský deň a XIII. Západoslovenský deň o osteoporóze v sume 6 980,00 €.  
         
         Na účte 649 – ostatné výnosy v sume 67 400,05 €  sú zaúčtované  výnosy z 
klinických štúdií v sume 1 377,00 €, výnosy za zberné suroviny, škody od fyzických 
osôb, za súkromné tel. hovory,  vydanie súhlasu etickej komisie, poplatok za 
zvyšovanie kvalifikácie v sume 903,60 €, poistné plnenie za poistnú udalosť 1 427,78 
€ a výnosy za zrušenie predpisu poplatku z omeškania v sume 32 076,45 €. Za   
podnikateľskú činnosť sú výnosy   súvisiace   s  nájmom   bytových  a  nebytových  
priestorov  v sume  31 098,76 €, výnosy z darov  vo  výške  odpisov  na chatu 276,00 
€ a za používanie TV prijímačov, rádia a používanie internetu v sume 240,46 €. 
 
         Na účte 658 – výnosy z nájmu v sume 21 534,83 € sú výnosy za prenájom 
bytov a nebytových priestorov z podnikateľskej činnosti.      
   
        Na účte 662 – prijaté príspevky od iných organizácií  v sume 11 687,00 € sú 
zaúčtované výnosy vo výške odpisov (z  likvidačného zostatku NO  a z daru) na 
rekonštrukciu telocvične a  I. oddelenia, polohovateľnej postele  11 527,00 €  a od 
firiem  v sume 160,00 €.   
 
       Na účte 663 – prijaté príspevky od fyzických osôb v sume 2 872,40 €  sú 
výnosy vo výške odpisov na darovaný tlakový holter v sume 300,00 € a 2 572,40  € 
 dary od fyzických osôb.   
 
         Výnosy z dotácii 691 spolu sú 338 269,01 z  toho:  
 
         Na účte 691100– dotácie v sume  323 469,01  zaúčtované vo výške odpisov : 

*   dotácia zo ŠR na rekonštrukciu práčovňu v sume                                  4 380,00 € 
    *   dotácia zo ŠR a EÚ na nemocničný informačný systém                         1 224,00 €   
    * dotácia na vzdelávanie                                                                              2 305,19 € 
    *  dotácia z MZ SR – nenávratný finančný príspevok      315 559,82 € 
 
         Na účte 691210 je zaúčtovaná dotácia v  sume 14 800,00 € , z toho na 
„Konzerváciu – reštaurovanie ruín kostola sv. Jozefa – Zoborský kláštor“  na 
základe zmluvy o poskytnutí dotácie z Mesta Nitra 7 000,00 € a z Ministerstva kultúry 
SR – zmluva číslo: MK-7465/2015/1.1 -  6 000,00 €. Od Nitrianskeho samosprávneho 
kraja na základe zmluvy č. 4/2015 o poskytnutí dotácie na obnovu národných 
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kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho samosprávneho kraja „Zachráňme 
kultúrne pamiatky NSK“ -1 800,00 €  (kaštieľ v Horných Lefantovciach). 
 

Na účte 501 – spotreba materiálu v sume 1 577 599,20 € 
       Na účte sú zaúčtované náklady na hlavnú činnosť a to pohonné hmoty v sume 
2 403,58 €,  lieky v sume 1 096 275,21 €,  krv 83 231,24 €, zdravotnícky materiál 
v sume 109 580,01 €, potraviny v sume 118 167,94 €,  drobný hmotný majetok v sume 
67 815,96 €, všeobecný materiál v sume 52 912,09 €, materiál na údržbu v sume 
25 889,79 €. Na  podnikateľskú činnosť potraviny v sume 19 251,87 €  a všeobecný 
materiál na údržbu v sume 1 190,11 €, elektro, stavebný a inštalačný materiál 602,00 
€ a nábytok za 279,40 €. 
     
      Na účte 502 – spotreba energií v sume 142 826,32 € sú náklady na hlavnú 
činnosť - elektrická energia v sume v sume 52 378,16 € a plyn v sume 72 556,96 €. 
Na podnikateľskú činnosť elektrická energia  v sume  5 990,49 €, voda v sume 15,00 € 
a plyn v sume 11 885,71€.  
 

Na účte 511 – opravy v sume 91 413,65 € sú náklady na hlavnú činnosť a to 
opravy budov v sume 27 744,65 €, opravy vozového parku v sume  3 057,00 €, opravy 
zdravotechniky v sume 14 781,97 € a opravy ostatné v sume 44 922,53 €. Opravy na 
podnikateľskú činnosť –  ostatné opravy 907,50 €. 

 
Na účte 518 – ostatné služby v sume 259 908,58 sú zaúčtované náklady na  

hlavnú činnosť a to: nájomné v sume 34 879,44 € (za prenájom budovy starého 
pavilónu, za fľaše a zásobník na kyslík, biochemický analyzátor), štúdie a posudky 
v sume 14 060,14 € ( z toho náklady na audit účtovníctva, recertifikačný audit 
a energetický audit boli 9 183,00 ), výkony výpočtovej techniky v sume 41 421,36 €, 
výkony spojov  v sume 12 680,17 €, stočné v sume 8 365,29 €, rekondičné  pobyty 
v sume 1 008,00 €,  rozbory   a kontroly v sume 7 701,70 €,  účastnícke poplatky na 
školenia v sume 9 940,68 €, internet v sume 2 509,82 €, odvoz odpadov v sume         
5 557,36 €,  deratizácia  a dezinsekcia   v sume  1 596,00 €,   právne služby  6 930,44 
€ a verejné obstarávanie v sume 30 612,00 €, dohľad nad pracovnými podmienkami 
v sume 1 980,00 €,  ochrana objektov v sume 2 386,92 €, remeselnícke a iné služby  
v sume  70 542,99 € .  

Na podnikateľskú činnosť sú zaúčtované náklady na stočné v sume 515,08 €, 
rozbor vody a odborná pomoc pri prevádzkovaní verejného vodovodu v sume 650,25 
€,  a ostatné služby 2 185,94 € a  obsluha ČOV  v sume 4 385,00 €, 

 
         Na účte 547 – osobitné náklady v sume 2 367,53 € sú zaúčtované náklady na 
vzdelávaciu akciu – XXXII. Zoborský deň a XIII. Západoslovenský deň o osteoporóze.  
 
         Na účte 549 – ostatné finančné náklady v sume 105 904,09 €  sú   
zaúčtované  náklady  na poistné v sume 15 105,99 €,  na  cestovné  pacientov  
zúčastnených   v klinickej štúdii  v sume 120,00  €,  bankové   a   servisné   poplatky  
v sume 2 337,01 € , náklady z pomerného odpočtu DPH v sume 77 843,19 €   a na   
podnikateľskú    činnosť   náklady  z pomerného   odpočtu   DPH  v  sume 10 194,78 € 
a poistenie bytov v sume 303,12 € .  
        
        Najväčšiu sumu nákladov v ŠN tvoria mzdové náklady a náklady súvisiace so 
sociálnym a zdravotným poistením zamestnancov, spolu v sume 4 414 927,68 €, čo 
predstavuje  60,64 %  z celkových nákladov. 
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Čl. V 
                         Opis údajov na podsúvahových účtoch 
 
Účet 781110 -  najatý dlhodobý hmotný majetok 

Majetok – zdravotnícke prístroje, PC, zmäkčovacie a dávkovacie zariadenie 
v celkovej hodnote 119 402,24 €, 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 počte 34 
ks v celkovej sume 6 663,26 €, rozčlenené v analytickej evidencii podľa jednotlivých 
oddelení. 
 
                                                             Čl. VI 
                                            Ďalšie informácie 
 

 Súdne konania, ktoré by mohli v budúcnosti ovplyvniť hospodárenie nemocnice: 
 

           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. 
           Platobný rozkaz č. k. 12Ro182/2012-32 vydaný Okresným súdom v Nitre dňa 
3.9.2012. Podľa tohto platobného rozkazu má ŠN vrátiť dar bývalým členom Správnej 
rady v celkovej sume 165 969,60 €. Spor nebol v roku 2015 ukončený, nakoľko ŠN 
podala voči Platobnému rozkazu odpor. 
            
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.  
        Podľa rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č.PÚ-2014/184742-3/83990/SKU  zo 
dňa 23.12.2014 boli parcely č. 2996/2, 2998/1-4, 2988/6-9, 2988/11 -16, 2998/18, 
2998/20 -25, a parcela č. 2999/8 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku pod č. 
ÚZPF 1513/3. Uvedená skutočnosť bola v roku 2015  vyznačená aj do LV č. 3599.  

V ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod č. ÚZPF 1532/2 je zapísaná 
národná kultúrna pamiatka Ruiny kostola sv. Jozefa, ktorá sa rozprestiera na 
parcelách  č.2998/9 a 2998/3. 
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Príloha č. 2 
 

Rekonštrukcie a modernizácia nehnuteľného majetku 
realizovaná dodávateľsky a vlastnou údržbou a financovaná z   prostriedkov 
určených na zabezpečenie  bežnej činnosti prevádzky 

 

Modernizácia a rekonštrukcia vonkajších priestorov bola zameraná na : 

 úpravu čelnej strany fasády na pavilóne „C“ obnovou náteru (maľovanie), 
izolácia proti vlhnutiu  - financované z bežnej prevádzky z nákladov na opravy 
budov), 14 718,40 € 
 

  xx   
Čelná stena pred obnovou fasády               Čelná stena po obnove náteru fasády a prípravou                       
                                                                                  pre rekonštrukciu  odstavnej plochy  

 rekonštrukciu odstavnej plochy pred pavilónom „C“, (16 922,28 €) 
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 úprava vstupu do pavilónu „C“ na riaditeľstvo , do jedálne a do pracovní  
prevádzkovo-technického úseku. 
 

x  x  
 

 rekonštrukcia reliéfu (od ak. sochára Valéra Vávru) na severnej stene  pavilónu 
„C“ akademickým maliarom Viliamom Širokým (2 800 €),  obnova fasády         
(4 964,40€), maliarske a natieračské práce (4 856,00 €)- financované z bežnej 
prevádzky z nákladov na opravu budov,  
 

 
 Rekonštrukcia (čiastočná) vnútorného nádvoria súvisiaca s logistickým riešením 

príjmu a odvozu pacientov  sanitkami pri výťahu z dvora pri pavilóne B, 
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 úprava vstupu do novozriadených priestorov FRO v pavilóne „A“ (vlastnou 
údržbou). Prístrešok bude zaradený do majetku samostatne v r. 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizácia a rekonštrukcia interiérov  v pavilónoch „A“ , „B“ , „C“  a 
„E“ vlastnou údržbou a dodávateľsky  bola zameraná na : 
 

 rekonštrukciu časti bývalých laboratórnych priestorov OKB v pavilóne „A“ na 
pracoviská  fyziatricko -rehabilitačného oddelenia (FRO),  
 

       
 
Rehabilitačné pracovisko vľavo pred rekonštrukciou, vpravo po rekonštrukcii 
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 rekonštrukciu bývalých priestorov FRO v pavilóne „B“ na rozšírenie 
onkologického oddelenia pre ambulantných pacientov, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rekonštrukciu priestorov pracoviska RTG v pavilóne „A“ v súvislosti s inštaláciou 
nového RTG – dodávateľsky, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rekonštrukciu priestorov pracoviska SONO v pavilóne „A“ v súvislosti 
s inštaláciou nového prístrojového vybavenia , 
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 rekonštrukcie ambulancií a kancelárii  v pavilónoch „A“ a „C“ na 1.poschodí, 
súvisiacich s presunom ekonomického úseku z  pavilónu „E“  do týchto 
pavilónov z dôvodu úspory energií a operatívnosti riadenia tohto  úseku., 

 rekonštrukciu prízemia v pavilóne „C“ (zriadenie pokladne, úprava informačnej 
kancelárie  a skladových priestorov pre bufet),  

 rekonštrukciu priestorov v pavilóne „E“ na 1. poschodí (pracovne pre 
pracovníkov IT a knihovníčky-archivárky ; - dodávateľsky 

 výmena šachtových dverí výťahu – pavilón „A“ – 2 699,75 € dodávateľskym 
spôsobom 

 murárske, maliarske a klampiarske práce (RTG,OAIM,ODCH) - 5 166,04 € - 
dodávateľským spôsobom,  
 

Opravy  a revízie vyhradených technických zariadení 
 

 výmena tlakovej nádoby v kotolni 14 805,79 €, 

 generálna oprava regulačnej stanice plynu Nitra 4 709,37 €, 

 vnútorné prehliadky tlakových nádob – revízie 3 191,00 € 

 odborné prehliadky a revízie plynových a tlakových zariadení  580,00 €, 

 revízie el. inštalácie a zariadení 2 470,00.- € 
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 Príloha č. 3 

Modernizácia nemocnice financovaná z fondov  EU  
 
 

 
 

 
Ministerstvo zdravotníctva  SR, riadiaci orgán pre Operačný program 

Zdravotníctvo  dňa 9.2.2015  zverejnilo výzvu č. OPZ 2015/P01/01 pod názvom 
Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu 
obyvateľov SR. 

Cieľom výzvy bolo podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie 
zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných 
nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 - ochorenia 
obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny 
ochorení a úmrtí 

Na základe výzvy z Operačného programu Zdravotníctvo, prioritnej osi 1 
Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc, opatrenie 1.1 Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc kód výzvy OPZ 
2015/P01/01 nemocnica podala dňa 22.5.2015 (projekt) so žiadosťou  o nenávratný 
finančný príspevok pod názvom "Kvalitatívny rast diagnosticko-liečebného 
procesu, kompletizácia zdravotníckej a  informačno - komunikačnej 
infraštruktúry".  

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (MZ SR) podpísal so 
Špecializovanou nemocnicou zmluvu o  NFP 15.10.2015 na celkovú sumu 
1 383 733,75 €. Táto ale bola po finančnej korekcii MZ SR na základe Dodatku č.1 
krátená na sumu 1 314 828,54 € (tzv. oprávnené náklady). 
Začiatok realizácie projektu: 10/2015 
Skončenie realizácie projektu: 01/2016 
Systém platieb: Kombinovaný - Predfinancovanie a Refundácia 
 

 V prípravnom období, t.j. od vyhlásenia výzvy do podpísania  zmluvy o NFP,   
vedenie nemocnice v súlade s podmienkami výzvy, zabezpečilo externého dodávateľa 
na spracovanie projektu , podania žiadosti (EOS INNOVAZION) a externého 
dodávateľa na verejné obstarávanie (spoločnosť s r.o. Tatra tender Bratislava).  
V uvedenom období boli realizované výberové konania na dodávateľov jednotlivých 
tovarov – zdravotníckych prístrojov a vybavenia.  Dokumentácia z procesu VO bola 
predkladaná na Riadiaci orgán (RO) . 

Od podpísania zmluvy začal proces  realizácie aktivít projektu. Tento proces bol 
veľmi náročný najmä z časového hľadiska, vzhľadom  na dohodnutý termín ukončenia 
realizácie aktivít Projektu (30.1.2016). Realizácia aktivít bola rozdelená do dvoch etáp. 
V prvej etape  realizácie aktivít bol  NFP poskytnutý  systémom predfinancovania          
(zdravotnícka technika) a v druhej etape bol NFP poskytnutý systémom refundácie 
(zdravotno-technické vybavenie a ostatné technické vybavenie). V prvej etape boli 
enormne  krátke termíny na realizáciu aktivít (30 dní). V tomto časovom  termíne 
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museli  byť zmluvy z verejného obstarávania (VO) odsúhlasené s RO, následne 
podpísané, prístroje dodané na jednotlivé pracoviská, nainštalované, riadne 
vyfakturované a zaradené do majetku.   
Žiadosť o platbu s predpísanou dokumentáciou bola odoslaná na kontrolu RO  
13.11.2015. Platba z NFP nabehla  11.12.2015 a do štyroch dní sme mali povinnosť 
uhradiť dodávateľom faktúry za dodané zdravotnícke prístroje.  
U aktivít (zdravotno-technické vybavenie a ostatné technické vybavenie), u ktorých bol 
NFP poskytnutý systémom refundácie, proces realizácie aktivít bol podobný ako 
v prvej etape s tou zmenou, že úhrada faktúr dodávateľom z vlastných zdrojov musela 
byť realizovaná do 31.12.2015 a žiadosť o refundáciu (preplatenie) zaslaná na RO do 
31.1.2016.   
 

V zmysle výzvy projekt bol zameraný na: 
 

A) Obnovu zdravotníckej techniky nasledovne: 
 

Názov  

Obstarávacia 
cena v € 

Úhrada z NFP 

z fondov EÚ 

v € 

Endobronchiálny  ultrasonografický diagnostický 
systém 

237 800,00 225 156,97 

2 ks Fibrobronchoskop Pentax FB-18V  
so svetelným zdrojom 

37 000,00 35 032,84 

Videogastroskop Pentax EG-2990 K 15 500,00 14 675,91 

Pretlakový terapeutický prístroj s troma modulmi 11 419,99 10 812,82 

5 ks Diagnostický monitor s PC príslušenstvom na 
zobrazenie RTG snímok  

40 320,00 38 176,32 

Digitálny RTG prístroj Dira X Twin 144 000,00 122 709,60 

Ultrazvukový prístroj TOSHIBA TUS-A500 Aplio 500 s 
príslušenstvom 

104 200,00 98 660,04 

2 ks Univerzálny servoventilátor vyššej triedy 143 758,80 136 115,62 

4 ks Monitor vitálnych funkcií BLT Q5 s príslušenstvom  31 490,00 29 815,78 

Celková suma 765 488,79 711 155,90 
                                           
         

 

 

Endobronchiálny  ultrasonografický diagnostický systém             Ultrasonografický prístroj TOSHIBA       

            

                      
 

 
                                                   Digitálny RTG prístroj DIRA X Twin 
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Prístroje na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny 
 

                      
                                                        

                              ▲                                                                                                    ▲ 

                     Servoventilátor                                                                   Centrálny monitorovací systém 
                                                                                                        pre monitorovanie vitálnych funkcií 
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Oddelenie funkčnej diagnostiky – Centrum spánkovej medicíny 
 

 
 
 
             Pretlakový terapeutický prístroj s troma modulmi 
 
 

  
 

          Pneumologická a onkologická ambulancia s novými PC na zobrazovanie RTG snímkou  
 

 

Zdravotnícke prístroje boli hradené formou predfinancovania , t.j. Riadiaci orgán 
nám uhradil po kontrole zaslaných  faktúr a ostatných dokumentov na projektový 
účet  711 155,90 € a nemocnica ich obratom poukázala dodávateľom.  



 

 
74 

Formou predfinancovania bola uhradená z NFP aj dodávka 200 ks Pasívnych 
antidekubitných matracov v sume 20 214,81 € (obstarávacia cena 21 349,92 €), 
ktoré sú zaradené do kategórie zdravotno-technické vybavenie.  
Spolu formou predfinancovania  z NFP  nemocnica v roku 2015 obdržala čiastku 
731 370,71 €. 
 

    Do zdravotníckej techniky obstaranej z NFP patrí aj  
 

Impulzná oscilometria tremoFlo C100 15 840,00 14 997,84 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ktorá bude hradená formou refundácie v I štvrťroku 2016. 
 

B) Obnovu zdravotno – technického vybavenia nasledovne: 
 

Názov  

Obstarávacia 
cena v € 

Úhrada z NFP 

z fondov EÚ 

v € 

8 ks Lôžko s elektrickým zdvihom ložnej plochy 9 197,50 8 708,50 

1 ks Lôžko s laterálnym náklonom 5 708,00 5 404,52 

67 ks Nočný stolík s doskou 11 335,00 10 732,36 

100 ks mechanické polohovateľné lôžko 60 900,00 57 662,15 

Celková suma 87 140,50 82 507,53 

 
Uvedené zdravotno-technické vybavenie bolo  financované formou refundácie t.j. 
najskôr sme museli uhradiť faktúry z vlastných zdrojov a z NFP (MZ SR)  nám bude 
čiastka 82 507,53 € do 31.3.2016  (refundovaná) vrátená na účet.  
 

    Do zdravotno – technického vybavenia obstaraného z NFP patria aj  
 

200 ks Pasívnych antidekubitných matracov  21 349,92 20 214,81 

 
ako sme vyššie uviedli tieto boli uhradené formou predfinancovania.  
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C) Ostatné technické vybavenie  - financované formou refundácie. 
 

Názov  

Obstarávacia 
cena v € 

Úhrada z NFP 

z fondov EÚ 

v € 

150 ks PC s tlačiarňami a monitormi 168 240,00 148 274,10 

Virtualizácia operačných systémov na spoločný hardvér 143 210,40 101 697,28 

Bezdrôtová infraštruktúra 179 586,04 170 038,05 

Celková suma 491 036,44 420 009,43 

 
   

  Rekapitulácia: 
 

Názov  

Obstarávacia 
cena v € 

Úhrada z NFP 

z fondov EÚ 

v € 

Zdravotnícka technika 781 328,79 726 153,74 

Zdravotno-technické vybavenie 108 490,42 102 722,34 

Ostatné technické vybavenie 491 036,44 420 009,43 

Celková suma 1 380 855,65 1 248 885,51 

 

    V kapitole 6.Stav a pohyb majetku , v podkapitole  6.1 Majetok organizácie   
    a v oddiele  6.1.1 Stále aktíva, tejto Výročnej správy je majetok nadobudnutý         
    z ERDF zatriedený do účtovnej evidencie podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v znení   
    neskorších predpisov, t.j.: 

  do dlhodobého nehmotného majetku ( v tom softvér, oceniteľné práva  
a ostatného dlhodobého nehmotného majetku), 

 do dlhodobého hmotného majetku ( majetok v nadobúdacej cene nad 1 700 €),  

 do drobného dlhodobého majetku (majetok v nadobúdacej cene od 167 € do 
1700 €), 

 drobného hmotného majetku (majetok v nadobúdacej cene od 17 € do 166 €) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Veľkoplošná informačná tabuľa na publicitu projektu z OPZ  
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     Príloha č. 4 

Starostlivosť o kultúrne pamiatky . 
 
 

V  areáli  Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. na parcelách  
č.2998/9 a 2998/3, ktoré sú  sú vo vlastníctve nemocnice, sa nachádzajú ruiny kostola 
sv. Jozefa zo 17. storočia, národná kultúrna pamiatka, číslo ÚZPF 1513/2.   
 

 

 
 

Nemocnica ako správca národnej kultúrnej pamiatky požiadala v januári 2015 
o dotáciu Ministerstvo kultúry SR na jej reštaurovanie  pod názvom Konzervácia – 
reštaurovanie ruiny kostola sv. Jozefa Zoborský Kláštor I. etapa.  
 

V roku 2015 obdržala  grant z MK SR vo výške 6 000.- euro, 
Mesto Nitra prispelo na reštaurovanie čiastkou 7 000.- euro, 
Zoborský skrášľovací sa podieľal čiastkou 3 600.- euro. 
 

Krajský pamiatkovú úrad v Nitre vydal stanovisko k vykonaným prácam na obnove 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky zapísanej ÚZPF pod č.1512/2, na ktorú bola 
poskytnutá dotácia z MK SR  pod č. KPÚNR -2015/24278-2/9028/Hol. zo dňa 
15.12.2015  

V stanovisku sa uvádza, že postup prác na obnove kultúrnej pamiatky bol 
realizovaný v zmysle rozhodnutia o zámere obnovy zo dňa 03.10.2013 číslo KPU NR-
2013/15833-3/62867Dan, rozhodnutia o reštaurátorskej dokumentácii zo dňa 
25.9.2014, číslo KPU NR-2014/16690-3/61777/Hol KPU NR-2013/15833-3/62867Dan 
a záväzného stanoviska k prípravnej dokumentácie zo dňa 13.11.2014, číslo KPUNR-
2014/16692-4/2864/Hol, 

 

Postup a technológia  reštaurovania je podrobne podchytená v dokumente              
„ DIELČIA ČASŤ REALIZÁCIE REŠTAUROVANIA a UMELECKO – REMESELNÁ  
REKONŠTRUKCIA DEŠTRUOVANÝCH ČASTÍ MURIVA“  od autora  Mgr. art.   
Jána Hromadu, ArtD. z  10.12 2015.  

 
 

 

Celkový pohľad na ruinu kostola pred rekonštrukciou 
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Dňa 30.9.2015 v popoludňajších hodinách po výjazdovom zasadnutí vlády na 
Župnom dome v Nitre, minister kultúry Marek Maďarič navštívil  lokalitu Zoborského 
kláštora a oboznámil sa s históriu benediktínskeho i  kamaldulského kláštora. 

Ministra kultúry po areáli sprevádzali viceprimátor mesta Nitry Ján Vančo, 
riaditeľ AÚ SAV Matej Ruttkay, riaditeľka Špecializovanej nemocnice Erika Chudá 
a Ján Kratochvíl predseda Zoborského skrášľovacieho spolku.  

 

 
 

 

        Podľa rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č.PÚ-2014/184742-3/83990/SKU  zo 
dňa 23.12.2014 boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku pod č. ÚZPF 1513/3  aj 
ďalšie nehnuteľnosti v areáli nemocnice a to: parcely č. 2996/2, 2998/1-4, 2988/6-9, 
2988/11 -16, 2998/18, 2998/20 -25, a parcela č. 2999/8   Uvedená skutočnosť bola 
v roku 2015  vyznačená aj do LV č. 3599.  

 

Špecializovaná nemocnica má ďalšiu 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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Kaštieľ patrí medzi prioritný majetok nemocnice. Z dôvodu presunu činností z Horných 
Lefantoviec do areálu na Zobor je od r. 2010  kaštieľ nevyužívaný. Podľa § 31a 
odst.d.2 zákona č. č. 213/1977 Z.z. v znení neskorších predpisov prioritný  majetok 
nemožno založiť, ani inak ho použiť na zabezpečenie záväzkov  organizácie alebo 
tretej osoby, nemožno ho predať, darovať ani prenechať do nájmu alebo do výpožičky. 
  
 V roku 2015 Nitriansky samosprávny kraj dotáciou vo výške  1 800 € prispel na 
odstránenie havarijného stavu terasy nad vstupným portálom so stĺpmi (náklady 
celkom na opravu činili 3 201,25 €).  V minulom roku poskytol NSK tiež dotáciu  (3 200 
€) , ktorá bola použitá na vyčistenie a opravu odkvapových rín a zvodov  po celom 
obvode kaštieľa  a na opravu balkóna nad kaplnkou.  
 
 V roku 2009 bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu 
kaštieľa Horné Lefantovce vrátane posúdenia zavlhnutia. Žiaľ, k rekonštrukcii 
a umelecko-remeselnej obnove fasád  doteraz nedošlo,  nakoľko nemocnica už 
nezískala ďalšie  zdroje na jej financovanie.   
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Príloha č. 5 
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Skratky 
 

b.j. – bytová jednotka 
CPA –  štatistická klasifikácie produktov podľa činností  
ČOV – čistička odpadových vôd 
ČSOB – Československá obchodná banka 
DPH – daň z pridanej hodnoty 
DRG – Diagnosis related groups ( predstavuje klasifikačný systém hospitalizačných  
            prípadov). 
eHealth –  elektronické zdravotníctvo 
ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja  
EÚ – Európska únia 
FO – fond opráv  
HM – hmotný majetok 
HPH –  Health Promoting Hospitals 
IT –  informačné technológie 
lic. – licencia 
MD – materská dovolenka, 
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
n.o. – nezisková organizácia 
NFP – nenávratný finančný príspevok 
Niox – stanovovanie NO (oxidu dusnatého) vo vydychovanom vzduchu 
NIS – nemocničný informačný systém 
NR SR - Národná rada Slovenskej republiky 
NSK – Nitriansky samosprávny kraj 
OAIM –  Oddelenie anestéziológie a intenzívnej starostlivosti 
ods. – odstavec  
ODCH – Oddelenie dlhodobo chorých 
OPZ – Operačný program Zdravotníctvo 
PaF – pneumológia a ftizeológia 
Rada ES –  Rada Európskych spoločenstiev 
RO – Riadiaci orgán 
RTG – röntgen  
SP – Sociálna poisťovňa 
SZU – Slovenská zdravotnícka univerzita 
ŠN – Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, n.o. 
TaRCH – tuberkulóza a respiračné choroby 
THP – technicko hospodársky pracovník 
ÚDZS – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
ÚZPF – Ústredný zoznam pamiatkového fondu 
Vl. zdr. – vlastné zdroje 
VO – verejné obstarávanie 
VÚC – vyšší územný celok 
ZP – zdravotná poisťovňa 
ZS – zdravotná starostlivosť 


