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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. 213/1997 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.  
 

mailto:sekretariat@snzobor.sk
http://www.snzobor.sk/
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Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci predmetu činnosti na základe 
Rozhodnutia č. S06268-OP-2016 k číslu S10974-OP-2013 je k 31.12.2016 
nasledujúci: 
 
1) Ambulantná zdravotná starostlivosť - všeobecná v odbore: 
      a)       všeobecné lekárstvo. 

2) Ambulantná zdravotná starostlivosť - špecializovaná v odbore a činnostiach: 
a) diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, 
b) fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, 
c) gastroenterológia, 
d) geriatria, 
e) chirurgia, 
f) klinická imunológia a alergológia, 
g) klinická onkológia, 
h) klinická psychológia, 
i) osteológia, od 5.10.2016 špecializačný odbor reumatológia, 
j) pneumológia a ftizeológia, 
k) reumatológia, 
l) 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 vrátane starostlivosti o dlhodobo chorých. 

                                                                    

4)       Konziliárna lekárska služba v odbore a činnostiach: 
           a) neurológia,      
           b) oftalmológia, 
           c) otorinolaryngológia, 

e)       psychiatria, 
f) urológia. 

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

6) Osteocentrum 

7)  Liečebná výživa a stravovanie 

8) Ošetrovateľská starostlivosť 

9) Lekárenská starostlivosť 

10) Aplikácia vedy a výskumu 
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Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 5.10.2016 pod 
č. S06268-OP-2016 sa v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o poskytovateľoch 
ruší predchádzajúce povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré 
bolo vydané ministerstvom dňa 11.12.2013 pod č. S10974-OP-2013 ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 23.12.2013. Na základe nového rozhodnutia boli akceptované 
nové zákonné zmeny v zmysle § 102 q a prílohy č. 1a zákona č. 578/2004 Z.z, 
implementácia identifikátorov zdravotníckeho zariadenia (IdZZ) v príprave na 
elektronické zdravotníctvo ako i nadväznosť na  zjednotenie s kódmi poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti prideľované Úradom pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou.   
 
Dňom 18.10.2016 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. CS 6949/2016 a CZ 24339/2016, ktorým sa vydalo 
povolenie  na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zdravotníckom zariadení – vo 
verejnej lekárni „Lekáreň v Zoborskom kláštore“ s individuálnou prípravou liekov. Po 
zazmluvnení činnosti verejnej lekárne zo strany všetkých zdravotných poisťovní 
začala verejná lekáreň poskytovať svoju činnosť dňom 1.11.2016. 
 
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. 
 
Ministerstvo zdravotníctva SR v zmysle priority č. 3 Národného programu rozvoja 
starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike a v súlade 
s článkom I ods. 3 Štatútu Komisie MZ SR pre zriedkavé choroby zaradilo 
s účinnosťou od 27.11.2017 Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o. do 
zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby  SR ako pracovisko so zameraním na 
idiopatickú pľúcnu fibrózu  a Oddelenie klinickej onkológie ŠN sv. Svorada Zobor, 
n.o. do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR ako pracovisko so 
zameraním na malígny mezotelióm pleury a zriedkavé hrudné nádory.  
 
Špecializovaná nemocnica  na základe Živnostenských listov vydaných  Obvodným 
úradom v Nitre, Okresným 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, 
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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, 

8) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 

 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. 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. 
 
 

           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. V priebehu roka 
2016 sa rozšírilo povinné podávanie výkazov pre Štátnu pokladnicu o výkazy FIN 2-
04, FIN 3-04, FIN 4-04 a FIN 5-04, ktoré sa podávajú štvrťročne na základe 
zostavenej súvahy za dané časové obdobie. 

 
           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 od roku 2006 zavedený 
systém manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001:2008. V závere roka  2017 
bol vykonaný 2.dozorný audit  manažérskeho systému akreditovanou certifikačnou 
spoločnosťou ACB, s.r.o. Trenčín. Cieľom auditu bolo posúdiť po dvojročnej 
prevádzke, či sa udržiava dostatočná úroveň implementácie systému, zhodnotiť  
ciele a efektivitu systému manažérstva, či naďalej spĺňa všetky požiadavky príslušnej 
normy. Vedúci audítor na základe výsledkov auditu potvrdzuje, že nemocnica má 
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zavedený a udržiavaný manažérsky systém. Certifikačný orgán na základe 
odporúčania dozorného auditu vydal rozhodnutie o platnosti certifikácie 
manažérskeho systému podľa normy EN ISO 9001:2008 s platnosťou do 15. 
septembra 2018. 
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1.4     Orgány neziskovej organizácie 
 

a) Správna rada  
 

Podľa  zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, najvyšším výkonným 
orgánom Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o  je Správna rada.  
V zmysle citovaného zákona Správna rada schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku, 
výročnú správu a právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku. Rozhoduje 
o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania, ako aj  
o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, o zmenách 
v štatúte a o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie. 
 
Zloženie Správnej rady v roku 2017 bolo nasledovné: 
 

Predseda: 
 

PhDr. Ladislav Berecz  (MZ SR) 
 

Členovia: 
 

JUDr. Kornélia Šrámková ( MZ SR) do 8.6.2017 
PhDr. Milan Brdársky od 9.6.2017 
Ing. Marek Illéš (MZ SR) 
MUDr. Peter Olajoš (MZ SR) do 14.6.2017 
Ing. Jozef Hvozdík od 15.6.2017 
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.  

 

Dozorná rada k 31.12.2017: 

Predseda:   doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc., m. prof. 
Členovia:   Ing. Stanislav Jahodka  

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 
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Z.z., Zakladacou listinou, Štatútom alebo vnútornými normami vyhradené do 
pôsobnosti iných orgánov. 
 

Vo funkcii riaditeľky  pôsobila v roku 2017 Ing. Erika Chudá. 
Poradným orgánom riaditeľa je Porada vedenia nemocnice. Členovia Porady vedenia 

nemocnice v roku 2017 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:       vedúci referent kontroly a interných auditov. 
  

Dňa 25.7.2017 boli členovia Správnej rady, Dozornej rady, a všetci zakladatelia 
neziskovej organizácie v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov registrovaní  v registri 
partnerov verejného sektora prostredníctvom oprávnenej osoby JUDr. Radovana 
Ulehlu, s ktorým bola uzavretá dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre 
partnera verejného sektora.   
 
Prehľad organizačnej štruktúry ŠN sv. Svorada  Zobor,  n. o. platnej 
k 31.12.2017 

                                                                                                                                         
Graf  č. 1 
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2. Základné ukazovatele kvantity a intenzity poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti v roku 2017 

 
Na úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2017 poukazujú indikátory  
kvantity a intenzity  vyjadrované  podľa metodiky   Národného centra zdravotníckych  
informácií. 
        
V roku 2017 bolo v nemocnici hospitalizovaných 4 356 pacientov. Počet 
hospitalizovaných pacientov zodpovedá chorobnosti pacientov zo spádového územia  
cca 1,5 miliónov obyvateľov. Nemocnica poskytuje vo svojom špecializovanom 
zameraní zdravotnú starostlivosť ako jediná v celom Nitrianskom kraji aj priľahlým 
okresom susediacich krajov.  
Pre tento región je zároveň aj v postavení „koncovej“ nemocnice, čo spôsobuje že 
okolité nemocnice nižšieho i vyššieho typu odosielajú pacientov na definitívne 
diagnostické a terapeutické doriešenie do našej špecializovanej nemocnice.  
    
Nemocnica poskytovala v roku 2017 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 2016 Rok 2017 

Index 
2017/2016 

Rozdiel 
2017-2016 

Počet hospitalizovaných   4 405,00   4 356,00      0,99 -      49,00 

Počet ošetrovacích dní 48 413,00  47 319,00      0,98 - 1 094,00 

Priemerná ošetrovacia 
doba v dňoch 

       10,99        10,86      0,99 -        0,13 

% využitia postelí        68,89        67,34      0,98  -        1,55 

Evidenčný počet postelí       192,00      192,00      1,00                   0,00 
 

V ambulantnej zložke  bolo v roku 2017  vyšetrených a  ošetrených  49 508 
pacientov, a pohybuje sa tak v posledných dvoch-troch rokoch okolo počtu 50-tisíc 
vyšetrených pacientov ročne. V tomto období sme v úzkej nadväznosti na 
ukončovanie (alebo znižovanie) činnosti špecializovaných ambulancií v bližšom 
i vzdialenejšom okolí, pozorovali pokračujúci presun ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti  smerom k nášmu zdravotníckemu zariadeniu, pričom i kapacita 
ambulantnej zložky v nemocnici  v jej personálnom a úväzkom obsadení sa blíži 
k stupňu plnej saturácie. Pri takomto pokračujúcom trende  presunov zdravotnej 
starostlivosti  smerom k nášmu zariadeniu (prirodzený zánik špecializovaných 
ambulancií v regióne) by doterajšie personálne kapacity v nemocnici nepostačovali. 
 
V ústavnej (lôžkovej) starostlivosti, bol zaznamenaný mierny pokles počtu 
hospitalizovaných pacientov a súvisí nielen s chorobnosťou v rozsiahlom spádovom 
území nemocnice (cca 1,5 milióna obyvateľov) ale i s možnosťami personálneho 
obsadenia lôžkových oddelení (hlavne sestrami, čiastočne i lekármi). Najmä 
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oddelenia pneumológie a ftizeológie boli však na prelome zimného a jarného obdobia  
plne obsadené s pociťovaným nedostatkom lôžkových kapacít pre poskytovanie 
akútnej zdravotnej starostlivosti.  
V roku 2017 nemocnica prešla na nový medicínsko-ekonomický systém, tzv. DRG 
(diagnosis related groups), čo sa premietlo i do nových zmluvných vzťahov so 
zdravotnými poisťovňami. V nadväznosti na tento prechod bolo potrebné vykonať 
okrem preškolenia zdravotníckych pracovníkov na tzv. kóderov, aj zmeny 
v informačných systémoch nemocnice, zaobstarania softvérového nástroja (tzv. 
groupera) nevyhnutné pre uľahčenie zaraďovania medicínskych prípadov do tzv. 
diagnostických skupín, zaškolenia s týmto nástrojom. V nadväznosti  na kódovanie 
v medicínskej časti sa nemocnica prispôsobovala aj v kalkulačno-ekonomickej  časti, 
najmä v novom rozpočítavaní na tzv. nákladové strediská.  
V úzkej súvislosti na novospustený systém DRG a neadekvátne zaradenie 
nemocnice z pohľadu špecializácie a tzv. základnej sadzby zo strany Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, musela nemocnica v priebehu roka tieto 
nesprávne zaradenia (ktoré by mali výrazný vplyv na ekonomickú stabilitu 
nemocnice), početnými listami, argumentáciami i osobnými jednaniami 
argumentáciami a osobnými jednaniami objasňovať  na Úrade pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, na Ministerstve zdravotníctva SR. Výsledkom bolo, že 
pre rok 2018 sa dosiahlo správneho zaradenia medzi špecializované nemocnice ako 
i správneho určenia tzv. základnej sadzby pre DRG. 
Systém DRG zmenil i pohľad na hospitalizáciu z pôvodného ponímania tzv. 
„ukončenej hospitalizácie“ na tzv. „hospitalizačný prípad“ v ponímaní DRG systému 
(ktorý zahŕňa do jednej jednotky i všetky preklady v rámci lôžkových oddelení 
nemocnice).  
Keďže tieto zmeny náhľadu sa zmenili v priebehu kalendárneho roka 2017, pre 
porovnateľnosť uvádzame počet hospitalizovaných pacientov  v tomto roku ešte 
v pôvodnom ponímaní „ukončenej hospitalizácie“.   
 
 

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

Graf č.2 
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Graf č.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V druhom polroku 2017 sa v spolupráci s dodávateľmi nemocničného informačného 
systému začali intenzívne prípravy pre zavedenie elektronického zdravotnictva 
(eZdravie). Prvými krokmi bola implementácia licencií eZdravia, modulov eBridge tzv. 
eRecept, následne testovanie konektivity elektronických modulov dňa 6.12.2017 (za 
prítomnosti pracovníkov NCZI a dodávateľa NIS-u). Oficiálne boli tieto zložky 
eZdravia odovzdané akceptačným protokolom dňa 21. decembra 2017 tak, aby od 1. 
januára 2018 mohli byť spustené do ostrej  prevádzky.  
 
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)  uskutočnili v roku 2017 celkom     
505 088 výkonov, čo predstavuje  v porovnaní s rokom 2016  nárast o 3 %. Tento 
trend je priamym dôsledkom absolútneho nárastu počtu vyšetrených pacientov, 
najmä z ambulantnej zložky. S tým súvisí nárast nákladov na zabezpečenie 
nevyhnutnej diagnostiky.  
Percentuálny podiel poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo finančnom vyjadrení  
pre zdravotné poisťovne v roku 2017 s porovnaním roku 2016 je zrejmý 
z nasledovných grafov č.4 a 5. V ambulantnej ZS sú zahrnuté aj lieky so symbolom 
úhrady „A“.  
    Graf č.4        Graf č. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V segmente ambulantnej zdravotnej starostlivosti  je oproti roku 2016 v celkovom 
vyjadrení zaznamenaný mierny nárast výnosov. U ambulantnej ZS to predstavuje 
1,20%. U ústavnej (lôžkovej) ZS je popri vzostupe počtu hospitalizovaných pacientov 

77,47%

11,97%

10,56%

Rok 2016

Ústavná ZS Ambulantná ZS SVaLZ
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nárast i vo  finančnom vyjadrení o  1,06 %, čo súvisí  so zvýšeným počtom 
hospitalizácií. 
               
Výnosy z poskytovanej zdravotnej starostlivosti (hlavná, nezdaňovaná činnosť) podľa 
účtovnej závierky sú zúčtované  vo výške 7 502 335,44 € a činili 86,22 %  
z celkových výnosov nemocnice (8 701 658,63 €).  
 
V nemocnici sa počas roka 2017 výkony ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti 
vykazovali paralelne aj pre pripravovaný systém DRG, ktorého implementácia sa 
začala v júli 2017.  
 
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 ďalších sociálnych opatrení štátu, z dôvodov potreby 
ovplyvniť pomerne vysokú fluktuáciu zdravotníckeho personálu, ale i nevyhnutnej 
potreby  opráv a údržby, a i.) sa podarilo doposiaľ udržať  priaznivý vývoj 
v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v kvantitatívnych a intenzitných 
ukazovateľoch.  
Keďže tieto prostriedky pochádzajú z verejného zdravotného poistenia formou 
navýšenia poskytovaných výkonov, ktoré kapacitne nemocnica už nebude môcť ďalej 
navyšovať, (lôžková kapacita a kapacita ambulantných služieb) je potrebné 
nevyhnuté rokovať s platiteľmi zdravotnej starostlivosti o inej forme úhrad napr. 
navýšením hodnoty jednotkového výkonu. 
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3. Hospodárenie organizácie 
 
Jednou z najdôležitejších súčastí riadenia je plánovanie a jeho základným nástrojom 
je rozpočet. 
Rozpočet nemocnice na rok 2017  bol predložený (v zmysle Čl. X. ods.5 Štatútu n.o.) 
na schválenie Správnej rade v novembri  2016. Rozpočet bol zostavený ako 
vyrovnaný s celkovými výnosmi 8 863 950 € a v rovnakej výške boli rozpočtované aj 
náklady.   
Plánovaný rozpočet sa v roku 2017 na strane výnosov naplnil na  105,21%, pričom 
neboli naplnené: 

 ostatné výnosy              87%, 

 nájomné               88%, 

 objem tržieb z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (nakoľko 
sa nezrealizoval plánovaný predaj RTG)         2%, 

Výnosy z hlavnej činnosti nemocnice (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) boli 
v roku 2017 oproti  rozpočtu  naplnené na 102,22 %.  Z toho: 

 tržby ostatné                               107%, 

 tržby náhodilé                                38%,  

 výnosy od zdravotných poisťovní za lieky so symbolom úhrady „A“         123%, 

 výnosy za transfúzne lieky „A“ (krv)                    77%. 
 
Plánovaný rozpočet na strane nákladov bol vo výške 105,20 %, z toho: 

 pohonné hmoty na                  83%, 

 lieky so symbolom úhrady „A“ na                        123%, 

 transfúzne lieky „A“ (krv) na            77%, 

 materiál na údržbu vrátane náhradných dielov na         93%, 

 elektrická energia na ( z dôvodu začiatku rekonštrukcie kotolne)             135%, 

 plyn na               97%, 

 opravy budov a stavieb na                         111%, 

 daň z nehnuteľnosti na                         110%, 

 ostatné finančné náklady (DPH) na      76%. 
 
Hospodárskym výsledkom  v roku 2017 po zdanení je zisk 921,23 €, nakoľko tvorba 
výnosov bola vyššia ako čerpanie nákladov, vrátane dane zo zisku.  
 
Dynamika rastu výnosov a nákladov v roku 2017 v porovnaní s rokmi  2013 až 2017 
je vyjadrená v  grafe č.6. 

   Graf č.6 
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Výnosy boli v roku 2017 vyššie v porovnaní s rokom 2016 o 1 109 579 €, index: 
2017/2016: 1,15. Najväčší nárast výnosov bol oproti roku 2016 zaznamenaný  u: 

 VšZP o            22 231 €,  

 ZP Dôvera o            26 576 €,  

 ZP UNION o             80 813 €. 
 
Na zvýšenie výnosov (okrem nárastu ukončených hospitalizácií) vplývali najmä 
zvýšené úhrady od poisťovní z dôvodu premietnutia mzdových, zákonom 
stanovených nárokov pre kategórie lekár a zdravotnícki pracovníci.   
Výnosy boli ovplyvnené aj celoročnou prevádzkou vlastnej lekárne, ktorej tržby 
dosiahli  v priebehu roka 2017                 1 098 596 €. 
 
So zvýšením výnosov súvisí aj nárast nákladov, ktoré ovplyvnilo aj ich čerpanie. 
Náklady boli v  roku 2017 o 1 099 285 € vyššie, v porovnaní s rokom 2016. Vyššie 
čerpanie bolo: 

 pri mzdových nákladoch  spôsobené najmä zákonnými zvýšeniami miezd 
zdravotníckych zamestnancov, minimálnej mzdy ako i rešpektovaním 
záväzkov vyplývajúcich z Vyššej kolektívnej zmluvy o   232 076 €, 

 u opráv a služieb, z dôvodu nutnej obnovy vnútorných priestorov lôžkových 
oddelení a okolia nemocnice o         51 502 €.  

 
 

Hospodársky výsledok za rok 2017  podľa Výkazu ziskov a strát                                               
                                                                                                  Tabuľka č. 2                

 

 

 

 

 

    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 

         

- 41 796,06 42 717,29 921,23 

Výnosy: z poskytnutej 
ZS 

7 502 335,44 
  

8 701 658,63 

 

    

z podnikateľskej 
činnosti   

1 199 323,19 
 

        

    Náklady v €  

         

Náklady: na poskytnutú 
ZS 

7 544 131,50 
  

8 700 737,40 

 

    

na 
podnikateľskú 
činnosť   

1 143 802,33 
 

daň z príjmov           12 803,57   
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3.1 Účtovná závierka  
3.1.1 Súvaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.r. 

b

001

Dlhodobý nehmotný majetok                        r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                                               

012-(072+091AÚ)
003

Softvér                                                     013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva                                      014 - (074 + 091AÚ) 005

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

+ 091 AÚ)
006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  (051- 

095AÚ)
008

Dlhodobý hmotný majetok                             r. 010 až r. 020 009

Pozemky                                                                           (031) 010

Umelecké diela a zbierky                                              (032) 011

Stavby                                                      021 - (081 - 092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                

022 - (082 + 092AÚ)
013

Dopravné prostriedky                                023 - (083 + 092AÚ) 014

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

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

Drobný dlhodobý hmotný majetok          028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok          029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku          (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 

095AÚ)
020

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 0,00 0,00 0,00 0,00

3 .

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

389 855,66 226 840,79 163 014,87 171 232,07

601 953,27 0,00 601 953,27 60 776,32

0,00 0,00 0,00 0,00

645 223,35 643 618,52 1 604,83 0,00

179 066,53 135 014,44 44 052,09 44 910,43

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

5 477 001,59 3 315 858,56 2 161 143,03 2 292 741,71

3 502 446,69 2 671 781,63 830 665,06 1 104 075,42

2. 11 356 585,09 6 997 767,26 4 358 817,83 4 229 253,79

555 409,21

41 681,71 41 681,71 0,00 95,00

0,00 0,00 0,00 23 604,00

x 555 409,21 554 542,37

975,47 x 975,47 975,47

0,00 0,00 0,00

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU          r. 002 + r. 009 + r. 021 11 972 215,02 7 496 086,93 4 476 128,09 4 310 662,85

398 118,06 59 846,66 10 637,66

115 983,50 58 519,90 57 463,60 47 072,40

1. 615 629,93 498 319,67 117 310,26 81 409,06

0,00 0,00 0,00 0,00

457 964,72

0,00

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a 1 2 3 4
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b

029

Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej 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

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

Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 

poisťovňami                                                                 (336 )
045

Daňové pohľadávky                                             (341 až 345) 046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 

rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348)
047

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

Spojovací účet pri združení                              (396 - 391AÚ) 049

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

391AÚ
050

Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 

AÚ)
054

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

291AÚ
055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057

Náklady budúcich období                                              (381) 058

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059

060

Strana 3

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057 13 454 985,07 7 500 208,04 5 954 777,03 5 865 346,72

482,87

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059 878,38 0,00 878,38 878,38

1. 878,38 0,00 878,38 878,38

0,00 0,00 0,00 0,00

4. 639 710,49 0,00 639 710,49 338 900,75

5 638,80 x 5 638,80 5 418,84

633 588,34

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

x 633 588,34 332 999,04

483,35 x 483,35

0,00

5 016,63 0,00 5 016,63 0,00

0,00 x 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3. 751 389,41 4 121,11 747 268,30 1 131 993,60

731 887,43

0,00 x 0,00 0,00

13 461,73 x 13 461,73 735,20

4 121,11 727 766,32 1 130 294,00

1 023,62 0,00 1 023,62 964,40

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

48 138,73 0,00 48 138,73 42 898,87

0,00 0,00 0,00 0,00

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 1 481 891,67 4 121,11 1 477 770,56 1 553 805,49

1. 90 791,77 0,00 90 791,77 82 911,14

42 653,04 0,00 42 653,04 40 012,27

0,00 0,00

Netto Netto

a 1 2 3 4

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie  

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Brutto Korekcia
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č.r. 

b

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

3.
072

4.
073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249) 0,00 0,00

Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 10 209,05 10 186,41

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101 5 954 777,03 5 865 346,72

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103 982 954,86 1 197 793,16

1. Výdavky budúcich období                                               (383) 0,00 0,00

Výnosy budúcich období                                                (384) 982 954,86 1 197 793,16

4. Bankové výpomoci a pôžičky                         r. 098 až r. 100 297 565,15

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 096 807 728,89 738 807,19

Záväzky z obchodného styku        (321 až 326) okrem 323 363 147,47 334 211,90

Záväzky voči zamestnancom                               (331+ 333) 234 211,26 221 428,43

Záväzky voči účastníkom združení                                (368) 0,00 0,00

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                   

(336)
150 659,13 141 199,84

Daňové záväzky                                                   (341 až 345) 49 501,98 31 780,61

Spojovací účet pri združení                                             (396) 0,00 0,00

Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ)

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy                          (346+348)
0,00 0,00

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov                                                                          

(367)
0,00 0,00

43 035,55

Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ) 297 565,15 43 035,55

0,00 0,00

80 440,77 99 198,19

Dlhodobé zmenky na úhradu                                        (478) 0,00 0,00

Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ) 0,00 0,00

Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475) 0,00 0,00

Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476) 0,00 0,00

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 086 1 404,21 3 617,55

Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472) 1 404,21 3 617,55

1. Rezervy                           r. 076 až r. 078 80 440,77 99 198,19

Rezervy zákonné                                                         (451AÚ) 0,00 0,00

Ostatné rezervy                                                            (459AÚ) 0,00 0,00

Vydané dlhopisy                                                               (473) 0,00 0,00

Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ) 0,00 0,00

Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 

068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 
921,23 918,80

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097 1 187 139,02 884 658,48

Ostatné fondy                                                                    (427) 0,00 0,00

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   

(+; - 428)
0,00 0,00

2. Fondy tvorené zo zisku                                       r. 069 až r. 071 51 006,71 50 087,91

Rezervný fond                                                                   (421) 12 845,71 12 799,77

Fondy tvorené zo zisku                                                    (423) 38 161,00 37 288,14

1. Imanie a peňažné fondy                                  r. 063 až r. 067 3 732 755,21 3 731 888,37

Základné imanie                                                               (411) 3 732 755,21 3 731 888,37

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414) 0,00 0,00

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 0,00 0,00

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412) 0,00 0,00

Fond reprodukcie                                                              (413) 0,00 0,00

Strana pasív
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie
a 5 6

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU                                     

r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 784 683,15 3 782 895,08
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3.1.2 Výkaz ziskov a strát 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie
09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného 

majetku

25

552

Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku  

26

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

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565
Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane
36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

1 2 3 4

1 587 060,31 28 523,74 1 615 584,05 1 485 286,96

Číslo 

účtu
Náklady

Číslo 

riadku 

Činnosť
Bezprostredne 

predchádzajúc

e účtovné 

obdobie

Hlavná 

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

61 126,06 3 358,75 64 484,81 103 430,17

10 439,74 15,88 10 455,62 10 614,88

114 461,59 20 376,97 134 838,56 129 867,41

0,00 1 002 038,11 1 002 038,11 129 636,02

3 589 345,17 41 781,41 3 631 126,58 3 465 240,69

1 240 178,67 15 300,35 1 255 479,02 1 194 543,28

2 115,10 0,00 2 115,10 1 576,21

199 659,80 6 746,91 206 406,71 278 391,93

0,00 0,00 0,00 0,00

1 167,80 0,00 1 167,80 1 171,74

40 255,70 0,00 40 255,70 35 957,48

88 408,90 330,23 88 739,13 87 782,65

0,00 0,00 0,00 0,62

413,10 0,00 413,10 -100,00

21 159,73 798,56 21 958,29 18 623,57

7 644,42 390,13 8 034,55 8 560,58

4,88 0,00 4,88 8,80

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 327,70 0,00 1 327,70 571,20

70 811,20 12 015,64 82 826,84 106 660,83

502 058,28 12 125,65 514 183,93 527 229,93

3 916,25 0,00 3 916,25 2 116,20

1 774,10 0,00 1 774,10 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 675,10

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

803,00 0,00 803,00 802,20

0,00 0,00 0,00 0,00

Účtová trieda 5 spolu                     r. 01 až r. 37 7 544 131,50 1 143 802,33 8 687 933,83 7 588 648,45
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a b c

601 Tržby za vlastné výrobky 39

602 Tržby z predaja služieb 40

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

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné  poplatky 57

649 Iné ostatné výnosy 58

651
Tržby z predaja dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 
59

652
Výnosy z dlhodobého finančného 

majetku
60

653
Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov
61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655
Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku
63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661
Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek
67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Číslo 

účtu
Výnosy

Číslo 

riadku 

Činnosť
Bezprostredne 

predchádzajúc

e účtovné 

obdobie

Hlavná 

nezdaňovaná
zdaňovaná Spolu

7 256 364,63 66 602,37 7 322 967,00 7 077 365,88

0,00 1 098 595,52 1 098 595,52 141 753,58

1 2 3 4

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30,44 30,44 34,91

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 150,50 0,00 14 150,50 8 165,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

423,00 0,00 423,00 6 083,82

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 541,61 20 901,20 26 442,81 36 905,25

421,03 0,00 421,03 40 102,51

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

482,47 0,00 482,47 23,41

0,00 0,00 0,00 0,00

12 643,00 0,00 12 643,00 12 268,00

1 845,00 0,00 1 845,00 4 349,00

0,00 13 193,66 13 193,66 19 357,76

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

194 530,90 0,00 194 530,90 227 635,26

0,00 0,00 0,00 0,00

15 933,30 0,00 15 933,30 18 035,70

3 431,63
r. 74 - r. 38

0,00 12 803,57 12 803,57 2 512,83

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73 7 502 335,44 1 199 323,19 8 701 658,63 7 592 080,08

Výsledok hospodárenia pred zdanením
75 -41 796,06 55 520,86 13 724,80

(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                     

0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení 
78 -41 796,06 42 717,29 921,23 918,80
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3.1.3 Poznámky 

 
Súčasťou účtovnej závierky za rok 2017  sú aj Poznámky (§ 17 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, z 3.12.2014 č. MF/22612/2014-74   a k opatreniu z 
2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, ktoré sú uvedené 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 31.12.2017: 
a) fyzické osoby:  308 zamestnancov,  
b) prepočítaný stav:  294,25 zamestnancov. 

Pretrvávajúca nepriaznivá situácia v zdravotníctve mala mimoriadne nepriaznivý 
vplyv aj na riadenie personálnej politiky nemocnice počas celého roka 2017 vo 
všetkých kategóriách zamestnancov. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

Pohyb  zamestnancov podľa kategórii ( fyzické osoby ) Tab. č. 4               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Štvrťročný výkaz Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve za 1. – 4. štvrťrok 2017 M (MZSR) 2-
04 

Index (e/c)

Kategórie zamestnancov

Priemerný 

evidenčný 

počet

Priemerný 

prepočítaný 

evidenčný 

počet *

Priemerný 

evidenčný 

počet

Priemerný 

prepočítaný 

evidenčný 

počet *

Prepočítaný 

stav *

a b c d e f

Lekár 45,65 40,95 45,15 40,56 0,990

Farmaceut 2,17 1,67 3,00 2,77 1,659

Sestra 106,28 103,25 104,98 99,73 0,966

Laborant 5,30 5,30 5,00 5,00 0,943

Sanitár 32,38 29,83 28,42 27,00 0,905

Asistent (zdrav. asistent, asistent 

výživy, rádiolog. technik, fyzioterapeut) 25,74 24,52 30,18 28,81 1,175

Iný zdravotnícky pracovník 2,00 2,00 2,00 2,00 1,000

Spolu zdravotnícki pracovníci 219,52 207,52 218,73 205,87 0,992

THP I, II 24,59 24,20 23,81 23,71 0,980

 * Robotník, prevádzkový pracovník 56,93 56,45 57,79 56,70 1,004

Spolu ostatní zamestnanci 81,52 80,65 81,60 80,41 0,997

Celkom za zariadenie 301,04 288,17 300,33 286,28 0,993

2016 2017

Kategórie zamestnancov

Evidenčný 

počet k 

31.12.2016

Pribudlo v 

roku 2017

Ubudlo v 

roku 2017

Evidenčný 

počet k 

31.12.2017

Rozdiel 

(počet 

osôb)

a b c d e f

Lekár 46,00 2,00 3,00 45,00 -1,000

Farmaceut 3,00 0,00 0,00 3,00 0,000

Sestra 109,00 13,00 17,00 105,00 -4,000

Laborant 5,00 0,00 0,00 5,00 0,000

Sanitár 30,00 7,00 9,00 28,00 -2,000

Asistent (zdrav. asistent, asistent 

výživy, rádiolog. technik, fyzioterapeut) 27,00 15,00 5,00 37,00 10,000

Iný zdravotnícky pracovník 2,00 0,00 0,00 2,00 0,000

Spolu zdravotnícki pracovníci 222,00 37,00 34,00 225,00 3,000

THP I, II 23,00 3,00 3,00 23,00 0,000

 * Robotník, prevádzkový pracovník 59,00 14,00 13,00 60,00 1,000

Spolu ostatní zamestnanci 82,00 17,00 16,00 83,00 1,000

Celkom za zariadenie 304,00 54,00 50,00 308,00 4,000
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*Do kategórie robotník,  prevádzkový pracovník  patria aj pomocní pracovníci 
v zdravotníctve ktorí sa pripravujú na povolanie sanitár. 

  

Za rok 2017 bolo prijatých 54 zamestnancov. Oproti roku 2016 bol nárast 
v kategóriách: 

 asistent – fyzioterapeut (3),  

 asistent – zdravotnícky asistent (7),  

 robotník, prevádzkový pracovník (1). 
 
V priebehu roka 2017 odišlo 50 zamestnancov: 

 6 odchodov na materskú dovolenku,   

 2 odchody do  dôchodku,   

 1 úmrtie, 

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

 7 osôb ukončilo pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú,                     

 5 osôb odišlo v skúšobnej dobe,  

 9 presunov v rámci  kategórií zamestnancov, z toho:  
o  2 z kategórie THP I. do kategórie sestra, 
o  1 z kategórie robotník, prevádzkový pracovník do kategórie asistent 

(zdravotnícky asistent), 
o  5 z kategórie robotník, prevádzkový pracovník do kategórie sanitár, 
o  1 z kategórie sanitár do kategórie robotník, prevádzkový pracovník). 

 

V roku 2017 pribudli teda celkovo 4 zamestnanci.  
 

Celková fluktuácia pracovníkov v roku 2017 dosiahla tak 11,65 %, čo je pokles oproti 
roku 2016 o 2,3%. Odchody 32 pracovníkov sú z veľkej časti  z titulu nedostatočného 
finančného ohodnotenia, náročnosti vykonávanej činnosti v infekčnom prostredí, 
nepretržitosti prevádzky. Získavanie nových pracovníkov nám sťažuje nielen už 
spomínané slabé ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov, ale aj prítomnosť iných 
dôležitých zdravotníckych zariadení ako aj narastajúci počet sociálnych zariadení 
v regióne. Väčšina týchto zariadení prepláca pracovníkov bez ohľadu na možnú 
vzniknutú stratu v štátnych zariadeniach, ktorá je potom rezortom zdravotníctva 
oddlžovaná.  
 
Vývoj fluktuácie za posledných päť rokov  je v nasledujúcom grafe: 
                                                                                                                       Graf č. 7  
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V percentuálnom vyjadrení  je fluktuácia v roku 2017 z dôvodu: 

 skončenie pracovného pomeru dohodou, resp. výpoveďou zo strany 
zamestnanca         6,66 %,  

 skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe    1,66 %,    

 odchodu do dôchodku        0,67 %, 

 skončenia pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú   2,33 %, 

 úmrtím             0,33 %. 
 

Mzdové náklady sa v roku 2017 oproti skutočnosti roku 2016  zvýšili o 165 885,89 € 
a so zákonnými nákladmi a poistením zvýšenie osobných nákladov oproti  roku 2016 
činí   232 076,33 €.  Rast mzdových nákladov súvisí najmä  so: 
- zvýšením miezd zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár od 1.1.2017 

v zmysle zákona č. 512/2011 a 220/2013 Z.z., 
- zvýšením miezd ostatných zdravotníckych pracovníkov od 1.1.2017 v zmysle 

zákona 428/2015 Z.z., 
- navýšením miezd v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2017. 
 
 

Vývoj priemerných hrubých miezd za obdobie rokov 2011 – 2017 podľa kategórií 
zobrazujú nasledujúce grafy č. 8 – 11. 
 

Graf č. 8          Graf č. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 10        Graf č. 11 
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Priemerná mzda vrátane refundácie náhrad za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti 
mimo pracoviska dosiahla v roku  2017  sumu  1 055,25 €, čo predstavuje vyššiu 
úroveň priemernej mesačnej mzdy ako v národnom hospodárstve, ktorá je vo výške 
954 €, zistenej na základe údajov Štatistického úradu SR.   
 
Vzdelanostnú štruktúru zamestnancov  v porovnaní rokov 2017 a 2016 nám 
zobrazujú grafy 12 a 13. 

                                                                                               
Graf č. 12      Graf č. 13                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      

V  roku 2017 získal špecializáciu v odbore klinická onkológia jeden lekár. 
V špecializačnom štúdiu je v súčasnosti zaradených 11 lekárov: 

 4 lekári v odbore pneumológia a ftizeológia,  

 2 lekári v odbore klinická imunológia a alergológia, 

 1 lekár  v odbore  klinická onkológia, (1 v mimoevidenčnom stave), 

 1 lekár v odbore gastroenterológia, 

 2 lekári v odbore geriatria, 

 1 lekár v odbore interné lekárstvo. 
Zvyšovanie kvalifikácie formou špecializačnej prípravy prebieha za definovaných 
podmienok  v rámci  platnej  legislatívy. V roku  2017 získali špecializáciu v odbore 
Manažment a financovanie zdravotníctva 3 lekári a 1 sestra.    

 

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, nemocničné semináre a samostatné štúdium. 

Nemocnica v roku 2017 pokračovala v tradícii organizovania celoslovenského 
vedecko-odborného  podujatia - XXXIV. Zoborského dňa a XV. Západoslovenského 
dňa o osteoporóze, ktorý sa uskutočnil v mesiaci apríl. Na dvojdňovom podujatí 
Zoborských dní sa zúčastnilo vyše tisíc účastníkov.   
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5.Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
     

Prevod finančných prostriedkov  z roku 2016 bol v nasledovnom členení:      Tab. č.5 
 

           v  € 

Hotovosť v pokladniach  5 063,12 

Ceniny 355,72 

Bankové účty spolu 333 481,91 

Z toho: bežné účty 323 812,51 

 účet sociálneho fondu  4  483,00 

 FO  tvorený 6 b.j. 1 192,19 

 FO  tvorený 4 b.j. 763,70 

 FO  tvorený 8 b.j. 3 230,51 

Financie spolu: 338 900,75 

 
Príjmy od 1.1.2017 do 31.12.2017 členené podľa minimálnej úrovni ekonomickej a 
rozpočtovej klasifikácie boli nasledovné:  
                      Tab. č. 6 
 

Príjem:  

Platby z predaja služieb 8 982 804,68 
v tom: - od zdravotných poisťovní. 8 646 453,46 
           -  za zdravotnú starostlivosť (ZS)  a služby  
          súvisiace  s poskytovaním ZS , ktoré nie sú  
          hradené z verejného poistenia, vlastná lekáreň  

158 107,88 

          v tom: za vyšetrenia NiOX   3 852,00 
         -  za stravovanie - zamestnanci                                                  

      - cudzí stravníci    
21 922,00 
76 801,46 

-  ostatné poplatky a platby z nepriemyselného   
           a náhodného predaja 

79 519,88 

Z prenajatých budov, priestorov a objektov 24 116,25 

Náhrady za poistné plnenia 953,00 

Bankové úroky  30,44 

Dary, dotácie, granty spolu: 11 640,00 
v tom: Mesto Nitra  3 320,00 
           Nitriansky samosprávny kraj (VUC) 7 000,00 
          Od ostatných darcov 1 320,00 

Bankový dlhodobý úver 294 780,28 

Príjmy spolu:  9 314 324,65 

               
Príjmy za sledované obdobie boli vo výške 9 314 324,65 €, čo je v porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roku zvýšenie  o 1 113 646,73 €.  
Najväčší nárast v príjmoch predstavoval celoročný príjem z prevádzky verejnej 
lekárne vo výške 141 711,00 €. 

 
Na bežných účtoch a v pokladni organizácii spolu s ceninami zostalo k 31.12.2017 
celkom 639 325,04 €. Celkové príjmy organizácie vrátane zostatku na účtoch 
a v pokladni činili spolu 9 615 104,66 €. 
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Výdaje od 1.1.2017 do 31.12.2017 členené podľa minimálnej úrovni ekonomickej a 
rozpočtovej klasifikácie boli nasledovné: 

    Tab. č. 7 

Výdaje: Mzdy zamestnancom  2 773 313,48 

  Bežné transfery 26 323,92 

 v tom: na odchodné 6 587,22 

           na odstupné 0,00 

           nemocenské dávky 13 953,70 

           členské príspevky 803,00 

           ostatné 4 980,00 

 Odvody do poisťovní 1 767 600,25 

 v tom: odvody do SP  1 234 993,73 

            odvody do ZP 492 339,35  

             doplnkové dôchodkové        
             poistenie 

40 267,17 

 Dane 461 716,46 

 v nich: dane (bez DPH)  431 962,31 

             DPH 29 754,15 

 Splácanie úverov a úrokov 41 578,38 

 v tom: dlhodobý úver                       
           úroky, 

                             40 250,68                                   
1 327,70 

 Dodávateľom za tovary  služby 
– bežné výdavky 

3 286 361,53  

 Za obstarané kapitálové aktíva  325 469,61 

Výdaje spolu:  8 682 363,63 

 
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.  
 
  
Výdaje  v roku 2017  boli 8 682 363,63 €, v porovnaní s rokom 2016 predstavujú 
nárast o 738 869,16 €. Tento nárast je dôsledkom zvýšenia výdajov za tovary 
a služby, objemu kapitálových aktív a miezd spojených s odvodmi. Najvyššie výdaje 
predstavovali: 

 mzdy, ktoré spolu s odvodmi do poisťovní a bežnými transfermi súvisiacimi 
s pracovno-právnymi vzťahmi  tvorili               52,30%, 

 v bežných výdavkoch za tovary a služby nemocnica uhradila         37,85%,  

 dane predstavovali          5,32% 

 výdaje investičným dodávateľom z celkových výdajov nemocnice boli         
           3,75%, 

 splátka úverov a bežné transfery tvorilo       0,78%. 
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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 

1.1.2017

Prírastky za  

rok 2017

Úbytky  za         

rok 2017

Stav k 

31.12.2017

Oprávky na 

konci 

účtovného 

obdobia

Zostatková 

hodnota k 

31.12.2017

a b c d e f g

Dlhodobý nehmotný majetok 

Software 395 093,72 62 871,00 0,00 457 964,72 398 118,06 59 846,66

Oceniteľné práva -licencie 86 882,30 29 101,20 0,00 115 983,50 58 519,90 57 463,60

Ostatný  DNM 35 297,71 6 384,00 0,00 41 681,71 41 681,71 0,00

Obstaranie DNM 23 604,00 75 472,20 99 076,20 0,00 0,00 0,00

Spolu: 540 877,73 173 828,40 99 076,20 615 629,93 498 319,67 117 310,26

Dlhodobý hmotný   majetok

Pozemky 554 542,37 866,84 0,00 555 409,21 0,00 555 409,21

Umelecké diela 975,47 0,00 0,00 975,47 0,00 975,47

Stavby 5 474 718,94 2 282,65 0,00 5 477 001,59 3 315 858,56 2 161 143,03

Stroje, prístroje a zariadenia 3 485 056,41 21 350,71 3 960,43 3 502 446,69 2 671 781,63 830 665,06

Dopravné prostriedky 

a inventár
176 348,23 13 002,66 10 284,36 179 066,53 135 014,44 44 052,09

Pestovateľské celky trvalých 

porastov (Horné Lefantovce)
4 653,32 0,00 0,00 4 653,32 4 653,32 0,00

Drobný a ostatný dlhodobý 

hmotný majetok
1 021 241,29 26 386,16 12 548,44 1 035 079,01 870 459,31 164 619,70

Obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku
60 776,32 603 479,13 62 302,18 601 953,27 0,00 601 953,27

Spolu: 10 778 312,35 667 368,15 89 095,41 11 356 585,09 6 997 767,26 4 358 817,83

Stále aktíva spolu: 11 319 190,08 841 196,55 188 171,61 11 972 215,02 7 496 086,93 4 476 128,09  
 

 

Majetok nemocnice (konkrétny dlhodobý nehmotný,  dlhodobý hmotný + prírastky - 
úbytky) sa v celkovej nadobúdacej hodnote oproti stavu k 31.12.2016  zvýšil  o 
165 465,24 €.  
 
V roku 2017  boli zaradené prírastky majetku u: 
  

 softvéru                 62 871,00 € 
 nemocničný informačný systém             22 320,00 €, 
 manažérska nadstavba              17 220,00 €, 
 Microsoft Dynamics Navision 2016            23 331,00 €, 

 oceniteľné práva                29 101,20 € 
 prepojenie NIS                 3 229,20 €, 
 licencie DRG                  7 944,00 €, 
 licencia k elektronickému zdravotníctvu            17 928,00 €, 

 ostatného dlhodobého nehmotného majetku      6 384,00 € 
 inštalácia snímača čiarových kódov      4 350,00 €, 
 prechod laboratórií na označovanie vzoriek čiar. kódom  2 034,00 €, 
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 stavieb          
 hliníkové dvere       2 282,65 €, 

 samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o          21 350,71 € 
 zdravotnícke prístroje              17 348,40 €, 
 koberec classic       2 076,59 €, 
 kuchynské zariadenie: univerzálny robot      351,26 €, 
 interiérový a exteriérový kamerový systém      326,46 €, 
 server DELL PowerEdge                  1 248,00 €, 

 dopravných prostriedkov – nákladný výťah              13 002,66 €, 
 

 drobného dlhodobého hmotného majetku (od 17 € do 166 €) za 22 410,02 €, 
vrátane ochranných odevov vo výške 7 611,90 € a nemocničnej bielizne za 
2 605,42 €. 
 

Do užívania boli zaradené: 

 u drobného hmotného majetku (od 17 € do 166 €):  
 zdravotnícke pomôcky (inhalátor, germicídne žiariče, dezinfikátor 

a čistič vzduchu, odsávačka, prietokomer, chodítko, pulzný oximeter, 
vyšetrovacie lehátko)                 6 795,56 €, 

 nábytok (sedačka, pohovka, rohový stôl, stoličky, nástrojový stolík, 
spisová skriňa, nemocničná vitrína)                                        4 319,56 €, 

 alkohol tester            353,00 €,  
 televízory            449,00 €,  
 tlačiareň, kopírka, monitor s mikropočítačom                          2 481,41 €, 
 elektrický sporák           195,00 €,  
 chladničky, chladiaci stôl       2 845,70 €, 
 kosačka Husqarna           555,00 €, 
 vozík na prádlo, plošinový vozík         501,60 €, 
 čistič kanalizácie        1 435,20 €, 
 klimatizačné zariadenie, mobilná klimatizácia    1 939,99 €, 
 mobilný telefón                    218,00 €. 

                                   

 a u ostatného dlhodobého hmotného majetku (od 166 € do 1700 €) za 
3 976,14 € 

 exteriérové žalúzie        1 078,80 €, 
 kryosonda        2 897,34 €. 

 
Súčasťou zaradeného drobného hmotného majetku bol aj majetok zakúpený do 
novozriadenej ambulancie klinického psychológa. Táto ambulancia bola zriadená na 
prízemí v priestoroch budovy „A10“. 

 
    K úbytku majetku došlo   v  nasledovných účtovných triedach:  
   

 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, (stroje, prístroje 
a zariadenia)  účtovná trieda 022 – vyradené z dôvodu fyzického a morálneho 
opotrebovania                88 489,66 €, 

 drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok, účtovná trieda 028 a 029 – 
dôvodom pre vyradenie bolo fyzické a morálne opotrebovanie      20 806,53 €. 
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  Do majetku nemocnice nebol v roku 2017 zaradený majetok vo výške 601 953,27 
€. V roku 2017 sa začala rekonštrukcia kotolne, ktorá bola daná do dočasného 
užívania. Kotolňa bude zaradená až v roku 2018 po získaní právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia.  Nezaradený majetok  predstavuje: 

 

 projektová dokumentácia a prostriedky na sanáciu kaštieľa v Horných 
Lefantovciach z roku 2009 na základe získaných prostriedkov z Ministerstva 
kultúry SR vo výške 42 500 €, z ktorých zostalo nezaradených      23 000,32 €, 

 projektová dokumentácia - modernizácia  infraštruktúry II. etapa, priestory 
príjmu pacientov, rekonštrukcia hygienických zariadení a rekonštrukcia dvora      
                                                                                                         16 368,00 €, 

 zameranie skutkového stavu lôžkového pavilónu „B“                        5 040,00 €, 
 návrh riešenia stavby ŠN – pavilón „B“, prístavby únikového schodiska, 

evakuačný výťah a priestory pre dočasné umiestnenie zosnulých 
a urbanisticko architektonický návrh stavby ŠN – multidisciplinárny pavilón, 
vrátane aproximatívnych nákladov stavby                1 044,00 €, 

 projektová dokumentácia – modernizácia vykurovania a rekonštrukcia kotolne
                    15 324,00 €, 

 modernizácia vykurovania a rekonštrukcia kotolne         541 176, 95 €. 
 
 
Obežný majetok sa v roku 2017 v  nadobúdacej hodnote v porovnaní s rokom 2016 
znížil o 89 496,66 €. Pokles bol zaznamenaný najmä u pohľadávok z obchodného 
styku a to 402 527,68 €.  
Nárast obežného majetku bol najvyšší u bankových účtov vo výške 300 589,30 €.
         
Konštatujeme, že nemocnica mala k 31.12.2017 všetky záväzky v lehote splatnosti 
vyrovnané.   
 

Nemocnica  má  k  31.12.2017  majetok  (aktíva + obežný majetok + náklady 
budúcich období)  v  nadobúdacej  hodnote  13 441 523,34 €  a  v  zostatkovej  
hodnote 5 941 315,30 €.   
                            
                                
Nemocnica má krytý majetok: 

- vlastnými zdrojmi             63,70 %,  
- výnosmi budúcich období (z dotácií a darovanými finančnými prostriedkami, 

ktoré sa postupne odpisujú podľa výšky odpisov)        16,55 %, 
- cudzími zdrojmi             19,75 %. 

 
Vlastné zdroje pozostávajú zo: 

 základného imania            3 732 755,21 €,  

 z fondov tvorených zo zisku v celkovej čiastke  51 006,71 €, z toho: 
 rezervný fond (účet 421) je  vo výške                      12 845,71 €,  
 fondy tvorené zo zisku (účet 423) vo výške            38 161,00 €. 

 
Do vlastných zdrojov patrí aj výsledok hospodárenia z roku 2017 v celkovej výške         
921,23 €.  
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Celková hodnota vkladu zakladateľov neziskovej organizácie Špecializovanej 
nemocnice sv. Svorada  Zobor, n.o.  je 2 234 741,45 €, z toho: 

 vklad  štátu (majoritného vlastníka) do majetku ŠN je vo  výške 2 233 585,60 
€, z toho: 

 nehnuteľný majetok                    1 559 915,02 €, 
 hnuteľný prioritný majetok                  472 581,82 €, 
 výška vkladu majoritného vlastníka (rozdiel medzi znaleckým posudkom 

a účtovným ocenením vecného vkladu pri jeho vložení do spoločnosti)   
                                                                                            201 088,75 €. 

 

 vklad minoritných zakladateľov – 265 zamestnancov ŠN je vo výške   
                                                                           1 155,85 €. 

 
Počas roka nedošlo k žiadnym zmenám. 
 

Cudzie zdroje majetku  predstavujú čiastku 1 173 677,29 €, z toho: 

 krátkodobé záväzky vo výške                      794 267,16 €, 

 záväzky zo sociálneho fondu                 1 404,21 €, 

 bankové úvery predstavovali zostatok v sume                    297 565,15 €. 
 
Na tomto mieste treba zvýrazniť fakt, že na rozdiel od iných štátnych zdravotníckych 
zariadení, ktoré investičné náklady riešia z kapitálových prostriedkov Ministerstva 
zdravotníctva SR, naša nezisková organizácia sanuje tieto potreby z vlastných 
zdrojov a úverov. Za posledných päť rokov ŠN Zobor pravidelne informuje rezortného 
ministra (ako majoritného zakladateľa našej n.o.) listom o realizovaných 
a pripravovaných investičných zámeroch  s požiadavkou na ich finančné krytie.  
Nakoľko doposiaľ  k takému finančnému krytiu zo strany rezortu zdravotníctva 
nedošlo, pokrytie nevyhnutných investičných zámerov a havarijných stavov núti našu 
organizáciu doriešiť financovanie formou úveru, čo následne znižuje možnosti 
mzdového ohodnotenia zamestnancov nemocnice. 
 
V súčasnosti sú bankové úvery čerpané na: 

 výstavba 50 lôžkového pavilónu „D“  

 rekonštrukcia plynovej kotolne. 
Havarijný stav nemocničnej kuchyne sme museli riešiť vlastnými zdrojmi. 
  
Medzi cudzie zdroje sa zaraďuje aj účet rezerv, tvorený v zmysle Opatrenia MF  SR   
z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 vo výške 80 440,77 €. (bližšie 
v poznámkach, tabuľka o tvorbe a použití rezerv). 
 
 
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 
68/2009 o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam v k.ú. H. Lefantovce, ktoré 
pochádzajú z konfiškácie majetku Leopolda Edelsheim-Gyulaia. Ku 
31.12.2017 nebola vec právoplatne ukončená.  

 spor č. k. 12C/123/2013 vedený na Okresnom súde v Nitre o zaplatenie 
398 327,02 €. Navrhovatelia sú traja bývalí členovia Správnej rady, ktorí 
požadujú od nemocnice jej vrátenie. Predchádzajúcim právnym zástupcom 
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organizácie bol v zákonnej lehote podaný odpor. Požadovaná čiastka 
398 327,02 € nie je opodstatnená. Opodstatnená je, ak vôbec, len výška 
poskytnutého daru 165 969,59 €, z ktorých sa postupne do výnosov 
zúčtovávajú darované peňažné prostriedky podľa výšky odpisov. Okresný súd 
Nitra ako prvostupňový súd žalobu zamietol a súčasne zaviazal žalobcov 
nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100%. Žalobcovia podali proti 
rozsudku OS Nitra odvolanie, ktoré následne vzali späť. Vec je vedená 
Krajským súdom v Nitre sp.zn. 6Co/273/2017, druhostupňový súd čoskoro 
rozhodne podľa § 369 CSP o zastavení odvolacieho konania. 

 spor č.k. 23Cb/17/2014 vedený na Okresnom súde v Nitre o určenie platnosti 
nájomnej zmluvy. Navrhovateľom je ARGEMATIC, spol. s r.o.. Vec nebola do 
konca roka 2017 právoplatne ukončená. 

 
Nemocnica okrem majetku v Nitre na Zobore vlastní v Horných Lefantovciach 
majetok (prioritný a neprioritný), ktorý vložil štát (vrátane kaštieľa) 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 2017 náklady na udržiavanie celého areálu v Horných Lefantovciach činili 
49 171,66 €. Oproti minulému roku sme náklady na jeho udržovanie zvýšili 
o 3 323,20 €, z dôvodu nutnej opravy prívodového vodovodného potrubia a opráv na 
čističke odpadových vôd. Všetky budovy, ktoré zostali po ukončení prevádzky sú 
udržované v minimálnom rozsahu. Temperovanie budovy kaštieľa sa zabezpečuje 
iba v priestoroch kaplnky sv. Jána Krstiteľa samostatným elektrickým zdrojom 
vykurovania z dôvodu ochrany historickej fresky na strope kaplnky.  
 
Okrem starostlivosti o nehnuteľnosti v Horných Lefantovciach je ŠN zodpovednou 
osobou zo zákona pri dodávkach pitnej vody a zabezpečovaní prevádzky čističky 
odpadových vôd. Treba zdôrazniť, že tieto činnosti zostali v agende ŠN 
z predchádzajúceho pôsobenia, kde v osemdesiatich rokoch minulého storočia boli 
vystavené ubytovacie kapacity pre zamestnancov nemocnice, ktoré musí nemocnica 
doteraz prevádzkovať. Tieto činnosti nesúvisia s predmetom hlavnej činnosti 
neziskovej organizácie a v konečnom dôsledku spotrebovávajú vlastné finančné 
zdroje n.o. a pracovné kapacity nemocnice pre prevádzku a správu.  
 
Tieto spomínané činnosti trvale od roku 2009 produkujú stratu. Za roky  2009 – 2017 
predstavuje táto strata čiastku 624 342,85 €, ktorá bola vyrovnaná z iných výnosov 
z podnikateľskej činnosti. Na základe zákona č. 4/2018 Z.z. nenastala pre našu 
nemocnicu pozitívna zmena, ktorá by umožnila nemocnici nakladať s týmto 
prioritným majetkom v prospech nemocnice. Preto je potrebné iba minimálne 
zabezpečovanie prevádzky v Horných Lefantovciach, aby nedošlo k ďalším 
navyšujúcim nákladom pre nemocnicu.  
Z tohto dôvodu je naďalej cieľom nemocnice predať nadbytočný prioritný majetok 
a využiť takto získané zdroje na výstavbu nového multidisciplinárneho pavilónu na 
Zobore v Nitre.  
Už viackrát bol prejavený vážny záujem o kúpu tohto kaštieľa viacerými záujemcami, 
platná legislatíva nám tento predaj neumožňuje. Z nášho pohľadu jediným možným 
riešením je  cez MZ SR pripraviť návrh na schválenie predaja prioritného majetku 
v Horných Lefantovciach rozhodnutím Vlády SR. 
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6.1.2 Obežné aktíva                                                                                                              
                   Tab. č. 9
           Údaje v  €     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1  Sociálny fond 
                                                                                                          Tab. č. 10 
             Údaje v  €      
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Zásoby 82 911,14 90 791,77 7 880,63

Z toho : PHM 0,00 0,00 0,00

lieky+medicínsky kyslík 26 356,53 27 248,67 892,14

zdravotnícke  pomôcky 5 758,30 7 393,65 1 635,35

potraviny 3 997,94 5 088,75 1 090,81

všeobecný materiál 5 244,83 6 697,97 1 453,14

údržbársky materiál 1 384,97 1 553,39 168,42

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

tovar 40 012,27 42 653,04 2 640,77

Pohľadávky v netto hodnote 1 134 220,98 747 268,30 -386 952,68

Finančný majetok 338 900,75 639 710,49 300 809,74

Z toho : pokladnica 5 418,84 5 638,80 219,96

             v tom: peniaze v hotovosti 5 063,12 5 253,35 190,23

             ceniny (kreditné karty) 355,72 385,45 29,73

             bankové účty 333 481,91 634 071,69 300 589,78

Z toho: bežné účty 310 733,42 620 984,98 310 251,56

            účet soc. fondu 4 483,00 2 245,85 -2 237,15

            Fond opráv tvorený v 8. b.j. 3 230,51 3 165,74 -64,77

            Fond opráv tvorený v 6. b.j. 1 192,19 1 211,29 19,10

            Fond opráv tvorený v 4. b.j. 763,70 1 274,45 510,75

            Správa bytov                                     13 079,09 5 189,38 -7 889,71

Obežné aktíva spolu 1 556 032,87 1 477 770,56 -78 262,31

Časové rozlíšenie 878,38 878,38 0,00

  Stav                                 

k 31.12.2016

  Stav                                 

k 31.12.2017

Rast    (+)             

Poklas (-)

Stav sociálneho fondu k 31.12.2016 3 617,55

Tvorba fondu 31 340,81

Povinný prídel vo výške 1,00% zo základu 31 340,81

Zdroje spolu: 34 958,36

Použitie fondu:

 - na stravovanie zamestnancov 4 845,06

 - na kultúru, rekreácie 1 569,79

 - na regeneráciu pracovnej sily 13 162,70

 - na cestové 12 976,60

 - na sociálne výpomoci nenávratné a ostatné použitie 1 000,00

Použitie spolu: 33 554,15

Stav sociálneho fondu k 31.12.2017 1 404,21

Skutočnosť k 

31.12.2017
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6.2 Záväzky          
Tab. č. 11                                            
Údaje v  €           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemocnica eviduje  k 31.12.2017 záväzky: 

 krátkodobé v hodnote 888 169,66 €,  

 dlhodobé záväzky (záväzky zo sociálneho fondu) v  hodnote 1 404,21 €. 
 
Bankové úvery sú k 31.12.2017 vo výške  297 565,15 €: 

 táto čiastka predstavuje zostatok úveru z roku 2008 použitý na rekonštrukciu  
pavilónu „D“ vo výške 9 376,87 €, 

 nový úver na rekonštrukciu kotolne vo výške 288 188,28 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODÁVATELIA 222 406,19 292 990,21 362 219,72

Z toho: lieky a ZP 106 446,44 212 154,10 237 398,13

            plyn 26 422,04 21 920,00 21 577,26

            vodárne a kanalizácie 815,54 655,72 1 621,76

            elektrická energia 5 072,46 6 960,75 4 491,90

            telekomunikácie 340,00 1 479,05 574,53

            odvoz a likvidácia odpadov 1 059,52 1 201,02 618,60

            investiční dodávatelia 19 522,86 6 739,30 46 031,48

            ostatní dovávatelia 62 727,33 41 490,27 49 682,06

            iné zdravotnícke zariadenia 0,00 390,00 224,00

VEREJNÉ FINANCIE 164 801,14 175 207,83 200 161,11

z toho: Daňový úrad 32 141,77 34 007,99 49 501,98

            Sociálna poisťovňa 94 771,60 100 381,07 107 118,71

            Zdravotné poisťovne 37 887,77 40 818,77 43 540,42

            z toho: VšZP 27 239,71 29 761,22 31 878,79

                        Dôverea 8 096,71 8 038,05 8 435,82

                        Union 2 551,35 3 019,50 3 225,81

ZAMESTNANCI 208 563,81 221 428,43 234 211,26

INÉ ZÁVÄZKY + REZERVY 16 382,77 113 723,84 92 981,78

ZÁBEZPEKY 0,00 40 500,00 0,00

Spolu: 612 153,91 843 850,31 889 573,87

  Stav                                 

k 31.12.2015

  Stav                                 

k 31.12.2016

  Stav                                 

k 31.12.2017
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Graf č. 14 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.1 Členenie záväzkov  
 

A) V lehote splatnosti        Tab. č. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Po lehote splatnosti  
        

Po lehote splatnosti nemocnica neeviduje žiadne záväzky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkom : 843 850,31 889 573,37 45 723,06 1,05

Z toho: záväzky voči zamestnancom 221 428,43 234 211,26 12 782,83 1,06

            záväzky voči poisťovniam - odvody do fondov 141 199,84 150 659,13 9 459,29 1,07

            daňové záväzky 34 007,99 49 501,48 15 493,49 1,46

            iné záväzky (v roku 2017 + rezervy + zábezpeky) 154 223,84 92 981,78 -61 242,06 0,60

            z obchodného styku 292 990,21 362 219,72 69 229,51 1,24

stav                

k 31.12.2016

stav                

k 31.12.2017
Rozdiel Index
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7. Záver a predpoklad do budúcnosti  
 

Komplexný rozvoj nemocnice a jej činností  pokračoval aj v roku 2017  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 sa pokračovalo v: 
 komplexnom zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti,  
 zabezpečovaní  trvalej finančnej stability organizácie,  
 modernizácii exteriéru a interiéru nemocnice, 
 oblasti zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, 
 oblasti mzdových nárokov zamestnancov. 
 

V apríli 2017 bola nemocnica organizátorom tradičného celoslovenského vedecko-
odborného podujatia XXXIV. Zoborského dňa a XV. Západoslovenského dňa 
o osteoporóze. Súčasťou podujatia bol medzinárodný česko-slovenský (interaktívny) 
online webinár-Telemost Praha-Nitra venovaný problematike GOLD 2017 
a fenotypového prístupu podľa českých národný odporúčaní pre liečbu chronickej 
obštrukčnej chorobe pľúc – ktoré okrem priamych účastníkov v Nitre a Prahe 
sledovalo online množstvo odborníkov tak v Slovenskej ako i Českej republike.  
Za nepriamu známku vysokej kvality poskytovaných služieb našou nemocnicou  
považujeme aj skutočnosť,  že v máji  2017 bola predsedom Nitrianskeho 
samosprávneho kraja v kategórii sestra ocenená vedúca sestra II. Oddelenia 
pneumológie a ftizeológie Mgr. Renáta Sabová ako najlepší zdravotník roka za rok 
2016, čo poukazuje na trvalé prestížne zaradenie nemocnice a jej personálneho 
obsadenia v rámci všetkých nemocníc a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja.      
Cena Biele srdce v kategórii sestra manažér bola udelená na republikovej úrovni 
námestníčke pre ošetrovateľskú zdravotnú starostlivosť Mgr. Zdenke Čavarovej, 
odovzdané priamo prezidentom Slovenskej republiky.  
 
Nemocnica má vypracovaný Strategický zámer nemocnice na obdobie rokov 2015 -
2019, ktorý bol akceptovaný na zasadnutí Správnej rady dňa 29.10.2015 
a od decembra 2015 je k dispozícii  MZ SR ako podklad pre tvorbu štátnej zdravotnej 
politiky s ohľadom na vývoj chorobnosti, ktorú oficiálne deklaruje WHO rozšíriť:  

 lôžkový fond, 

 cenu jednotlivých výkonov vzhľadom na komplikované stavy pacientov (vyššia 
spotreba liekov a kyslíka nie je zohľadnená v cene výkonu), 

 infekčnosť, liečba TBC pacienta (pobyt v nemocnici minimálne 6 týždňov až do 
debacilizácie nie je zohľadnené v cene). 

 
 
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 v budúcnosti nepochybne patriť aj  
vybudovanie nových lôžkových priestorov pre zabezpečovanie komplexného rozvoja 
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nemocnice s ohľadom na značný nárast pneumologických a pneumoonkologických 
ochorení obyvateľstva. V súčasnosti vzhľadom na neustále narastajúce výkony 
pociťuje nemocnica ich nedostatok. V predprojektovej príprave je potrebné 
zabezpečiť vypracovanie objektovej štúdie pre výstavbu nového multidisciplinárneho 
pavilónu. 

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. Do procesu modernizácie implementovať aj  
zabezpečenie bezpečnosti pacientov realizáciou protipožiarnych opatrení 
(evakuačné schodisko, evakuačný výťah), zlepšenie technických podmienok 
prvého a druhého poschodia v budove „B“(Geriatrické oddelenie a I. 
Pneumologicko-ftizeologické oddelenie).  

4. Zintenzívniť pozornosť získavaniu nových pracovníkov, hlavne v odbore sestra, 
zaktívniť prácu na poli stabilizácie zamestnancov. 

5. Zabezpečovať úlohy ochrany zdravia a bezpečnosti pacientov a prispievať tak 
k cieľovému zameraniu zlepšenia kvality ich života. 
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Príloha č. 1 - Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) k účtovnej závierke 
 

 

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 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 predpisov najvyšším výkonným 
orgánom Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. je Správna rada. 

 
     Funkčné obdobie správnej rady  plynie od 1.marca 2015. MZ SR vymenovalo do 
správnej rady 4 členov, vrátane predsedu a ostatní zakladatelia 3 členov. Jej 
zloženie  bolo nasledovné:  
predseda            PhDr. Ladislav Berecz  
člen                    JUDr. Kornélia Šrámková do 8.6.2017 
člen PhDr. Milan Brdársky od 9.6.2017 
člen                    Ing. Marek Illéš,  
člen                    MUDr. Peter Olajoš do 14.6.2017 
člen                    Ing. Jozef Hvozdík od 15.6.2017 
člen                    MUDr. Ivan Marget, PhD. 
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člen                    Mgr. Andrea Gálová 
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. Rozhodnutím Nitrianskeho 
samosprávneho kraja NI.: CS 6949/2016 bolo vydané povolenie na poskytovanie  
lekárenskej starostlivosti v zdravotníckom zariadení – vo verejnej  lekárni – 
„LEKÁREŇ v Zoborskom Kláštore“.   
 
  tabuľka  o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 
Bežné  účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                 294,25                  291,05 

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 8 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 1.1.2017 do 31.12.2017. Bola zostavená za predpokladu 
nepretržitého pokračovania organizácie vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2018. 
         Účtovná závierka  za  rok 2017  bola   overená audítorom. 

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

Od 1.1.2017 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, č. MF/25000/2010-74 
z 26.11.2010, 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 2017 bol stanovený vo výške 0,03. Daň bola mesačne  
odvádzaná  Daňovému  úradu.  Po skončení  roka  2017 podľa ustanovenia § 50 
ods. 4 zákona o DPH  bol vypočítaný  koeficient  spôsobom podľa ods. 2 zo 
skutočných výnosov. Koeficient pre rok 2018 bude  0,14.  
 
          Špecializovaná nemocnica má zavedený a používa systém manažérstva 
kvality. Prvá certifikácia bola 27.11.2006. V roku 2015 bol recertifikačný audit a v 
roku 2016 bol vykonaný prvý dozorný audit po recertifikácii. V roku 2017 bol 
vykonaný druhý dozorný audit. 
 

 V roku 2017 boli uzatvorené zmluvy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
so všetkými zdravotnými poisťovňami na trhu. 
 

  Spôsob ocenenia majetku a záväzkov                 
 

         V   roku    2017  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 1.1.2017  bol  obstaraný  dlhodobý  nehmotný  majetok za  75 472,20 € 
(softvér, licencie).  
         V  roku   2017  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  603 479,13 €. Na obstaranie dlhodobého majetku 
použité finančné prostriedky od zdravotných poisťovní a z účelového úveru 
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poskytnutého Československou obchodnou bankou, a. s. na spolu financovanie 
rekonštrukcie tepelného hospodárstva v  nemocnici vo výške 294 780,28 €. 
        
               Nakupované zásoby  boli ocenené obstarávacou cenou v sumách zmluvne 
dohodnutých alebo objednaných  objednávkami vrátane nákladov súvisiacich s ich 
obstaraním. Pri výdaji 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 2016 bol zaznamenaný nárast  nákupu o 160 393,84 €. 
 
Členenie zásob:  
 
Účet           názov                         obstaranie v r.2016      obstaranie v r. 2017    nárast, pokles 
112120       oleje, mazadlá                             31,02                         33,21                          2,19 
112130       lieky, kyslík                      1 031 781,54             1 176 212,76               144 431,22 
112150       zdravotnícky materiál         107 709,23                114 419,55                   6 710,32 
112160       potraviny                            143 839,18                 145 183,47                  1 344,29 
112170       všeobecný materiál, DHM    86 012,17                  87 499,82                   1 487,65 
112171       materiál na upratovanie          8 106,48                   9 832,61                    1 726,13 
112180       údržbársky materiál              22 513,32                 27 205,36                    4 692,04 
Spolu:                                                 1 399 992,94            1 560 386,78               160 393,84 
 
 
132 000      lieky a zdrav. mat. 

                 Verejnej lekárne               169 648,29         1 004 758,76           835 110,47 
 
          Nárast nakúpeného tovaru do lekárne nie je možné porovnať, nakoľko verejná 
lekáreň v roku 2016 bola v prevádzke len dva mesiace. 
  
        Organizácia obstarala drobný hmotný majetok aj prostredníctvom darov 
v celkovej hodnote 423,00 €, a to: TV prijímač za 209,00 €,  3 ks respirátorov za 
54,00 € a 2 ks kompresorový inhalátor za 160,00 €.  
 
         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. Peňažné 
prostriedky sa oceňujú menovitou hodnotou.  
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Spôsob zostavenia odpisového plánu       
 

        Majetok organizácie bol odpisovaný v zmysle zákona  o  daniach  z  príjmov č. 
595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov § 26, 27 a 29. 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 nehmotného majetku: 
 
Softvér: v celkovej sume 62 871,00 € 
 

 Nemocničný informačný systém                                                 22 320,00 € 

 Manažérska nadstavba                                                               17 220,00 €  

 Microsoft Dynamics Navision 2016                                             23 331,00 €    
 

Oceniteľné práva: v celkovej sume 29 101,20 € 
 

 Prepojenie NIS                                                                              3 229,20 € 

 Licencie STRIX, SURNIA                                                              7 944,00 € 

 Licencia eBridge                                                                          17 928,00 € 
 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok: v celkovej sume 6 384,00 € 
 

  Inštalácia snímača čiarových kódov                                              4 350,00 € 

 Prechod laboratórií na označov. vzoriek čiar. kódom   2 034,00 € 
 
 
Prírastky dlhodobého hmotného majetku: 
 
Stavby:   v celkovej sume 2 282,65 € 
 

 hliníkové dvere                                                                             2 282,65 €  
   

Samostatné hnuteľné veci: v celkovej sume 21 350,71 € 

 zdravotnícke prístroje (ergoselekt, EKG, defibrilátor )                 17 348,40 € 

 koberce classic                                                                     2 076,59 € 

 kuchynské zariadenie  (univerzálny robot)                                        351,26 € 

 interier. a exterier. kamerový systém                                                326,46 € 

 server DELL PowerEdge                                                               1 248,00 € 
                        
Dopravné prostriedky: nákladný výťah                                                  13 002,66  € 
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Drobný dlhodobý hmotný majetok za 22 410,02 € 

 zdrav. pomôcky (inhalátor, germicídne  žiariče, dezinfikátor 
  a čistič vzduchu, odsávačka, prietokomer, chodítko, pulzný  
              oximeter, vyšetrovacie lehátko)                                                       6 795,56 € 

 nábytok (sedačka, pohovka, rohový stôl, stoličky, nástrojový  
              stolík, spisová skriňa, nemocničná vitrína, kuchynská linka)          4 319,56 € 

 alkohol tester                                                                                      353,00 € 

  televízory                                                                                            449,00 € 

 tlačiareň, kopírka, monitor s mikropočítačom                                  2 481,41 € 

 elektronický  sporák                                                                            195,00 € 

 chladničky, chladiaci stôl                                                                 2 845,70 € 

 kosačka Husqarna                                                                              555,00 € 

 vozík na prádlo, plošinový vozík                                                         501,60 € 

 čistič kanalizácie                                                                              1 435,20 €                                                                                

 klimatizačné zariadenie, mobil. klimatizácia         1 939,99 € 

 mobilný telefón                                                                                   218,00 € 
                          

Ostatný dlhodobý hmotný majetok za 3 976,14 € 
  

 

 exteriérové žalúzie v starom pavilóne                                       1 078,80 € 

 kryosonda Pneumo                                                                        2 897,34 €     
          

 
Záložné a obmedzené právo k dlhodobému majetku:  
 
       Dlhodobý majetok, na ktorý má organizácia zriadené záložné právo v zmysle 
zmluvy č. 5218070/2008  a zmluvy o účelovom úvere č. 066/17/08763: 
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 úverov z  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, 
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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 Drážovce. 
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, 69A5/7 a pivnica s. č. 455, 695/8, 
695/9, 696/2, 696/3, 696/4, 696/5, 696/6, 696/7, 696/9, 696/10, 696/12, 697/1, 697/2, 
697/3, 698 a starý pavilón – kaštieľ s. č. 443, 699/1, 699/2 a trafostanica s. č. 453, 
699/3 a márnica s. č. 454, 700/1, 700/2, 701/1, 701/2, 701/3, 701/5 a vodáreň  s. č. 
442, 702, 721/2 a  dielňa s. č. 446, 723/1, 723/2  a kotolňa s. č. 457, 723/3, 735/6, 
736, 738/1, 738/4, 738/5 a vodáreň s. č. 442  na  parc.č. 701/6 podľa V 176/05 -
18/05  76/2006 za katastrálne územie Horné Lefantovce. 
 
Zdravotnícke prístroje, ktoré sú prioritný hnuteľný majetok, sú už vyradené, 
nepoužívajú sa, sú morálne zastaralé, neopraviteľné, ale vzhľadom na platnosť 
zákona sa musia skladovať: 
 

 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 
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Poistenie:  
 

Celková suma poistenia  bola v roku 2017 v sume  14 038,56 €  
Z toho: 
 

 poistenie budov                                                                                  6 192,67 € 

 poistenie bytov                                                                                      257,74 € 

 poistenie zodpovednosti za škodu                                                     5 540,46 € 

 povinné zmluvné poistenie zodpovednosti  
          za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla                          556,00 € 

 havarijné poistenie za vozidlá  v celkovej výške                                1 169,31 € 

 poistenie majetku zakúpeného z nenávratných  
          finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho  
          rozvoja je                                                                                               322,38 € 
 
Všetky poistné zmluvy sú uzatvorené v poisťovni UNION 

 
 

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 31.12.2017:              731 887,43 €     
   
                                                                                                hlavná    podnikateľská  

činnosť  činnosť 
 za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou       85,80 

 odberatelia za prenájmy a služby s tým spojené                                 160,27 

 pohľadávky voči zdravotným poisťovniam            607 544,77        81 214,77 

 odhad                                                                      32 087,10 

 ostatné služby                                                           1 789,98          8 563,94 
 

Krátkodobé pohľadávky spolu:                                         641 507,65        89 938,98 
  
 
Pohľadávky                                                po lehote splatnosti        v lehote splatnosti 

 za zdravotné poisťovne                             3 711,50               717 135,14 

 ostatné pohľadávky                                      495,41                 10 104,58 
Spolu:                                                                  4 206,91               727 239,72 
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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  747 268,30 €. 
  
Zaplatená záloha za odber podzemných vôd:  440,80 € 
 
Ostatné pohľadávky v sume  1 023,62 €, z toho : 

 školné                                                  833,52 € 

 nedoplatok nájomného                             96,33 € 

 platby kartou cez terminál                         93,77 €.    
                                                                             
                                                                          
 Daňové pohľadávky  

 nadmerný odpočet DPH za  december 2017                       - 13 461,73 € 
 
Krátkodobé pohľadávky celkom k 31.12.2017 boli  751 389,41 €. 
 
Časové rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období: 
 
Účet 381100 – náklady budúcich období v sume   878,38   €   
 
      Na účte je zaúčtované poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorových  vozidiel v sume 556,00 € a poistenie majetku  zakúpeného 
z nenávratného finančného príspevku poskytnutého MZ SR v sume 322,38 €. 
 
Vlastné zdroje krytia obežného a neobežného majetku: 
          
      Zisk z roku 2016 bol na základe rozhodnutia správnej rady zaúčtovaný 
s rezervným fondom a fondom tvoreným zo zisku. Zostatok fondov tvorených zo 
zisku k 31.12.2017 je 51 006,71 €. Nemocnica v roku 2017 vytvorila zisk v sume  
921,23 €. 
      Rezervy v celkovej sume 80 440,77 € tvoria nevyčerpané dovolenky, mzdy 
a odvody za rok 2017 za  79 999,97€ a rezerva za poplatok za podzemné vody za 
440,80 €. 
     Dlhodobý  bankový  úver, ktorý nemocnica získala na rekonštrukciu telocvične 
v roku 2008  bol v roku 2017 znížený o 33 658,68 €.  Zostatok nesplateného  úveru k 
31.12.2017 je   9 376,87 €. Úroky z úveru, ktoré sú stanovené pohyblivou sadzbou 
boli uhrádzané mesačne. Celková suma úrokov bola 167,14 €.  
     Z dlhodobého  bankového  úveru, ktorý nemocnica získala na spolufinancovanie 
rekonštrukcie tepelného hospodárstva vo výške 294 780,28 € bola v  roku 2017 
splatená čiastka 6 592,00 €. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2017 je   
288 188,28 €. Úroky z úveru, ktoré sú stanovené pohyblivou sadzbou boli uhrádzané 
mesačne. Celková suma úrokov bola 1 160,56 €.  
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Krátkodobé záväzky  k 31.12.2017 spolu:  807 728,89 €  
 
 V lehote splatnosti Stav 

k  31.12.2016 
Stav 

k  31.12.2017 
Prírastok + 
úbytok            -  

Celkom: 738 807,19 807 728,89    68 921,70 

Z toho: mzdy 221 428,43 234 211,26  12 782,83 

záväzky voči ZP a SP 141 199,84 150 659,13    9 459,29 

daňové záväzky   31 780,61  49 501,98   17 721,37  

ostatné záväzky   10 186,41  10 209,05         22,64 

Z obchodného styku spolu: 334 211,90 363 147,47  28 935,57 

Z toho: lieky a zdrav. materiál 212 154,10 239 867,96 27 713,86 

            potraviny  11 408,19 13 298,60     1 890,41 

            energie   29 536,47  33 319,34     3 782,87 

            ostatné dodávky      39 891,45  75 733,82   35 842,37 

ostatné z obchodného styku        41 221,69      927,75 - 40 293,94 

 
 
 
Z toho záväzky v lehote splatnosti za podnikateľskú činnosť: 

 elektrická energia               239,44 € 

 plyn                                 5 084,11 €  

 stočné                                  43,52 €  

 služby                                241,20 €     
                                                                                         
Spolu:                                         5 608,27 €  
 
 Organizácia nemá ku koncu roka 2017 žiadne záväzky po lehote splatnosti. 
 
Rozpis ostatných  záväzkov organizácie účtovaných na účtoch  325, 326 a 379 
za rok 2017 v celkovej sume   51 408,10 €: 

                                                            Stav   Stav    nárast   
                                                               k 31.12.2016     k 31.12.2017                 pokles 

 
 V roku 2016 prijaté zábezpeky na modernizáciu vykurovania za 40 500 € 

a zvyšok ako záloha za žetóny na príbory a za obedáre  vo výške 265,52 €. 
V roku 2017 už iba 265,52 € za zálohy na žetóny    
                                                          40 765,52 €        265,52 €   - 40 500,00 € 

 Nevyfakturované služby                                456,17 €        662,23 €          206,06 € 
 Zrážky zamestnancov za 12/2017             5 914,30 €     6 864,41 €          950,11 € 
 Dôchodkové pripoistenie za 12/2017         3 295,11 €    3 283,64 €        -    11,47 € 
 Iné záväzky -  splátky O2 za mobilné telef.  977,00 €          17,00 €        -  960,00 € 
                     -  nájomníci – za služby           0,00 €          44,00 €             44.00 €   

 
Spolu:                                                      51 408,10 €   11 136,80 €   - 40 271,30 € 
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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 

  
395 093,72 

 
86 882,30 

 

 
35 297,71 

 
23 604,00 

 
 

 
540 877,73 

prírastky      62 871,00  29 101,20  6 384,00 75 472,20      173 828,40 
 

úbytky       99 076,20 
 

  99 076,20 

presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  
457 964,72 

 
115 983,50 

 
41 681,71 

 
0 

 
 

615 629,93 

Oprávky – stav na 

začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
384 456,06 

 
39 809,90 

 
35 202,71 

 
 

  
459 468,67 

prírastky       13 662,00 18 710,00  6 479,00    38 851,00 

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  
398 118,06 

 
58 519,90 

 
41 681,71 

 
0 

  
498 319,67 

 

Opravné položky – stav 

na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

prírastky          

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
10 637,66 

 
47 072,40 

 
95,00 

 
23 604,00 

  
    81 409,06 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

 59 846,66 
 

57 463,60 
 

 0 0 
  

    117 310,26 

 



 

 

52 

 

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 

 
554 542,37 

 
    975,47 

 

 
5 474 718,94 

 
3 485 056,41 

 
176 348,23 

 
4 653,32 

  
1021 241,29 

 
60 776,32  

 

  
10 778 312,35 

 

prírastky   
866,84 

  
 

2 282,65     21 350,71 13 002,66  
     

  26 386,16 
 

603 479,13  667 368,15  

úbytky  

 
  

 
 

 
  3 960,43 

 
10 284,36  

 
     

  
12 548,44 

 

 
62 302,18 

  
 89 095,41 

presuny 
 

 
 
 

 
 

       

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

 
555 409,21 

 
    975,47 

 

 
5 477 001,59 

 
3 502 446,69 

 
179 066,53 

 
4 653,32 

  
1035 079,01 

 

 
601 953,27 

 

  
11 356 585,09 

 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 
 

 
 

 
3 181 977,23 

 
2 380 980,99 

 

 
131 437,80 

 
4 653,32 

  
850 009,22 

   
6 549 058,56 

Prírastky   
   

133 881,33 
    

294 761,07 
 

13 861,00 
 
     

  
32 829,53 

   
475 332,93  

úbytky  
   

     
 

   3 960,43 
 

10 284,36 
 
       

  
  12 379,44 

   
  26 624,23  

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

   
3 315 858,56 

 
2 671 781,63 

 

 
135 014,44 

 
4 653,32 

  
870 459,31 

   
6 997 767,26 

            

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

554 542,37   975,47 2 292 741,71 1 104 075,42 44 910,43 
 

0  171 232,07  60 776,32  4 229 253,79 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

555 409,21 
 

  975,47 2 161 143,03 830 665,06 
  

44 052,09 0  164 619,70 601 953,27  4 358 817,83  

 
tabuľka o položkách krátkodobého finančného majetku 
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Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia 
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Pokladnica    5 253,35                                         5 063,12 

Ceniny        385,45                                            355,72 

Bežné bankové účty 633 588,34                                     332 999,04  

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok        483,35                                            482,87 

Peniaze na ceste 0                                               0 

Spolu 639 710,49                                     338 900,75  

 
 
 

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                         733 720,77                                               1 133 869,49 

Pohľadávky po lehote splatnosti                             4 206,91                                             4 277,05 

Pohľadávky spolu                         737 927,68                                      1 138 096,74    
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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 
   3 731 888,37 866,84   3 732 755,21 

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 
 
                      12 799,77 

 
               45,94 

 
             

  
                   12 845,71 

Fondy tvorené zo zisku 
 
                      37 288,14 

 
  872,86 

 

 
        

  
                   38 161,00 
 

Ostatné fondy 
     

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

 
                         0 

 
             

 
        

  
                         0 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

 
                          918,80 
 
 

 
             921,23 

 
918,80 

  
                     921,23 
 

Spolu 
 
                 3 782 895,08 

 
2 706,87 

          
         918,80 

  
               3 784 683,15 

 
Špecializovaná nemocnica vytvorila v roku 2017  zisk v sume 921,23 € len vďaka podnikateľskej činnosti, z ktorej bol výsledok hospodárenia + 42 717,29 €, zatiaľ čo z hlavnej činnosti organizácia  
dosiahla stratu – 41 796,06 €. 
 

 
 



 

 

55 

 

tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 918,80 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania 0 

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu 45,94 

Prídel do fondu tvoreného zo zisku 
   

872,86 

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 

 
              99 198,19       

 
       251 600,55 

 
        270 357,97 

 
              

 
                80 440,77     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu 
 
              99 198,19      

 
       251 600,55 
 

 
         270 357,97 

         
                80 440,77     

Rezervy spolu               99 198,19             251 600,55          270 357,97                                    80 440,77   

    
 
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 

794 267,16 740 167,28 

Krátkodobé záväzky spolu 794 267,16 741 270 ,28 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  

    1 404,21    1 103,00 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  

0                  0 

Dlhodobé záväzky spolu    1 404,21  3 617,55 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 795 671,37 744 887,83 
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tabuľka o vývoji sociálneho fondu  

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia                              3 617,55                                 837,85  

Tvorba na ťarchu nákladov 31 340,81                             30 097,68 

Tvorba zo zisku                                     0                                     0 

Čerpanie                            33 554,15                             27 317,98 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia                              1 404,21                                   3 617,55   
 

Záväzky sociálneho fondu Rozpočet Stav 
k 31.12.2016 

Stav 
k 31.12.2017 

% plnenia 
rozpočtu 

PS  3 617,55         837,25      3 617,55          x 

472120 povinný prídel 1 % 35 797,83    30 097,68    31 340,81       87,55 

472150 prídel na cestovné 0,00        0,00             0,00         0,00 

Tvorba + PS spolu: 39 415,85    30 935,53    34 958,36       95,42 

472162 príspevok na stravovanie 5 000,00     4 7256,48       4 845,06      96,92 

472165 príspevok na telových. a kultúru  3 915,38     3 174,18      1 569,79     40,09 

472166 príspevok na cestovné 13 000,00      10 009,50    12 976,60     99,82 

472167 na regeneráciu pracovnej sily 16 000,00      9 257,52    13 162,70      82,27 

472170 sociálna výpomoc 1 500,00             150,00     1 000,00     66,67 

472190 ostatné 0,00        0,00             0,00         0,00                          

Čerpanie spolu: 39 415,38    27 317,98    33 554,15       85,13 

Zostatok      3 617,55      1 404,21         x 

  
  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 bank úver Euro     0 0 

Pôžička       

Dlhodobý bankový 
úver 

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

25.4.2018 
Záložné právo na LV  
3599 k nehnuteľnostiam 

9 376,87 43 035,55 

Dlhodobý bankový 
úver 

Euro 
EURIBOR 1 mes.1,45 % 
p. a. 

26.5.2025 
Záložné právo na 
základe zmluvy č. 
0667/17/08763 

288 188,28 0 

Spolu Euro    297 565,15 43 035,55 
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tabuľka  o významných položkách výnosov budúcich období 
Účet 384 000 -  výnosy budúcich období v celkovej sume 982 954,86 € 
V stave na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia nie sú v tabuľke stravné lístky v sume 959,00 €** 
 

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 

9 306,69 0 
 

1 332,00 7 974,69 

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

21 851,00 0 0 21 851,00 

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

304 974,12 0 11 712,00 293 262,12 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
 z prostriedkov Európskej únie 

62 320,59** 0 4 152,00 
 

          58 168,59 *** 

z nenávratného fin. príspevku z MZ 
SR 

752 651,29 0 180 876,00 571 775,29 

podiel zaplatenej dane 
9 475,54 0 

 
9 475,54 0 

obstaraného z podielu zaplatenej 
dane 

36 254,93 9 475,54 15 933,30 
 

29 797,17 

 

 zostatok bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku -  tlak.holter (100,00 €), chata (5 306,89 €), polohovacia. posteľ  
   (851,8 €) a lôžko PLEX (1 716 €) =   7 974,69 € 

 dotácia z  MK SR na kaštieľ v H. Lefantovciach  =   21 851,00 € 

 zostatok daru a likvidačného zostatku z NO na rekonštrukciu telocvične – 82 973,12 €, zostatok daru na rekonštrukciu I.  
   oddelenia - 7 228,00 € , zostatok daru LPR - 3 061,00 € = 293 262,12 € 

 zostatok dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu práčovne a bezpečnostný  systém -  48 376,59 € , zostatok dotácie  
   na NIS  - 9 792,00 €  = 62 320,29  €    

 zostatok za zakúpené stravné lístky na rok 2018 v sume 126,00 € (nie sú v tabuľke)*** 

 zostatok z nenávratného finančného príspevku  = 571 775,29 € 

 dlhodobého majetku zakúpeného z podielu zaplatenej dane v rokoch 2008 až 2017 ( ventilátory, monitor vitálnych  
   funkcií, polohovacia posteľ, video a fibrobronchoskop     

    servoventilátor ,  ventilačný prístroj, ventilačný systém, kryokauter, kreslá KBL 02 zo zosilnenou konštrukciou a digitálny  
   tlakomer, ergometr. bicykel  =  29 797,17 € 

Zostatky dotácií a darov sa rozpúšťajú mesačne do výnosov vo výške odpisov toho dlhodobého majetku.               
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           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 – ergometrický bicykel(7 928,74) a germicídne žiariče (1 546,80) 

            
9 475,54 

 
 

0 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 
                              0 
 

 
 
 tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky                         1 450,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby                            190,00 

Spolu                         2 016,00 

 



 

 

                                                              Čl. IV 
 

Informácie, ktoré dopĺňajú údaje vo výkaze ziskov a strát 
 

Na účte 501 – spotreba materiálu v sume 1 615 584,05 € sú zaúčtované 
náklady na hlavnú činnosť (1 587 060,31 €) a to pohonné hmoty v sume 2 500,43 €, 
lieky v sume 1 148 307,73 €, kyslík v sume 17 468,69 €, krv v sume 65 037,21 €, 
zdravotnícky materiál v sume 113 168,99 €, potraviny v sume 120 838,36 €, drobný 
hmotný majetok v sume 25 287,40 €, všeobecný materiál v sume 68 345,64 €, 
materiál na údržbu v sume 26 105,86 €. 
        Na  podnikateľskú činnosť (28 523,74 €): OOP pre zamestnancov v sume 45,80€, 
potraviny v sume 23 094,22 €, všeobecný materiál v sume 2 449,48 €, elektro, 
stavebný a inštalačný materiál za 976,46 € a drobný hmotný majetok za 1 957,78 €. 
 
       Na účte 502 – spotreba energií v sume 134 838,56 € sú náklady na hlavnú 
činnosť - elektrická energia v sume 49 508,61 €, voda v sume 3 843,48 € a plyn 
v sume 61 109,50 €. Na podnikateľskú činnosť elektrická energia  v sume                17 
766,86€, voda v sume 415,25 € a plyn v sume 2 194,86 €.  
 
        Na účte 504 – lieky a ZM vo verejnej lekárni – v sume 1 002 038,11 €. 
 
       Na účte 511 – opravy v sume 64 484,81 € sú náklady na hlavnú činnosť a to 
opravy budov v sume 33 332,40 €, opravy vozového parku v sume 1 501,26 €, opravy 
zdravotechniky v sume 12 800,37 € a  ostatné opravy v sume 13 492,03 €. Opravy na 
podnikateľskú činnosť – ostatné opravy 3 358,75 €. 

 
Na účte 518 – ostatné služby v sume 206 406,71 € sú zaúčtované náklady na  

hlavnú činnosť 199 659,80 €, z toho na: nájomné v sume 40 158,30 € (prenájom: 
budovy starého pavilónu, fliaš a zásobníka na kyslík, biochemického analyzátora), 
štúdie a posudky v sume 7 975,81 € (z toho náklady na audit účtovníctva a  prvý 
dozorný audit boli 2 708,00 € ), výkony výpočtovej techniky v sume 54 188,66 €, 
výkony spojov - poštovné v sume 3 646,35 €, telefónne poplatky (pevné linky 
a mobilné siete) v sume 6 711,64 €, stočné v sume 12 336,41 €, rekondičné  pobyty 
v sume 704,00 €,  rozbor vody v sume 95,40 €,  účastnícke poplatky za školenia a 
kurzy v sume 7 908,66 €, internet v sume 5 335,56 €, odvoz a likvidácia odpadu 
v sume 7 051,82 €,  na deratizáciu  a dezinsekciu   v sume  1 648,20€,   právne služby  
8 300,00 €, pracovná zdravotná služba 2 431,30 €,  ochranu objektov v sume 2 146,92 
€, službu  BOZP v sume 4 186,53 €, za poskytnutie zdravotnej služby (konzílií) v sume 
6 187,18 €, náklady na rekonštrukciu Kostola sv. Jozefa v sume 9 800,70 a  
remeselnícke a iné služby  v sume  18 846,36 € . 

Na podnikateľskú  činnosť sú zaúčtované  náklady v celkovej sume 6 746,91 €, z 
toho za:  rozbor vody a odbornú pomoc pri prevádzkovaní verejného vodovodu  
925,20 €, služby a práce spojené so zabezpečovaním prevádzky ČOV a vodárne 
v Horných Lefantovciach  1 075,00 €, stočné 420,93 €, internet 5,85 €, služby BOZP a 
PO 14,67 a ostatné služby 2 254,81 €, nájomné 694,08 €, rozbor vody 16,18 €, výkony 
výpočtovej techniky 1 175,88 € a telefónne poplatky  161,81 €, poštovné 2,50 €. 

 
Na účte 547 – osobitné náklady v sume 3 916,25 € sú zaúčtované náklady na 

vzdelávaciu akciu – XXXIV. Zoborský deň a XV. Západoslovenský deň o osteoporóze.  
 

         Na účte 549 – ostatné finančné náklady v sume 82 826,84 €  sú   zaúčtované  
náklady  na poistné v sume 13 830,76 €,  na  cestovné  pacientov  zúčastnených   
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v klinickej štúdii  v sume 80,00  €,  bankové   a   servisné   poplatky  v sume 3 497,13 
€, účet zaokrúhlenia poplatkov v sume 2,83 € a náklady  z pomerného odpočtu DPH 
v sume 53 400,48 €. Spolu 70 811,20 €. 
        Na   podnikateľskú    činnosť  (12 015,64 €) náklady  z pomerného   odpočtu   
DPH  v  sume 11 077,73 €, poistenie bytov v sume 207,80 €, bankové a servisné 
poplatky v sume 730,21 € a na účte zaokrúhlenia poplatkov -0,10 €.  
 
         Na účte 562 – príspevky 803,00 €  zaplatený príspevok do Asociácie nemocníc 
Slovenska. 
        
        Najväčšiu časť nákladov v ŠN tvoria mzdové náklady a náklady súvisiace so 
sociálnym a zdravotným poistením zamestnancov, spolu v sume 4 886 605,50 €, čo 
predstavuje  56,16 % z celkových nákladov. 
  
          Na účte 602 – tržby z predaja služieb v sume 7 322 967,00 € sú okrem 
výnosov za  výkony  zdravotných  poisťovní v sume  7 177 218,28 € a za sociálnu 
poisťovňu v sume 560,51 € aj  tržby za vyšetrenia od fyzických osôb v sume 814,59 €, 
od právnických osôb v sume 688,78 €,  za výkony NIOX 3 852,00 €, za nadštandardné 
výkony v sume 14 275,00 €, sprievod hospitalizovaných pacientov v sume 1 140,00 €, 
uloženie ľudských pozostatkov v sume 114,00 €, za prehliadky mŕtvych v sume 2 
127,00 €, za stravovanie v sume zamestnancov 55 574,47 €, stravovanie cudzích 
stravníkov za podnikateľskú činnosť v sume 64 460,87 €, výnosy za  upratovanie  
v sume  749,96 €, výnosy za pranie bielizne v sume 1 391,54 €.  Tržby z predaja 
služieb spolu za  podnikateľskú činnosť sú v celkovej sume 66 602,37 €.  
 
           Na účte 604 – za predaný tovar –verejná lekáreň – suma 1 098 595,52 €. 
 
           Na účte 644 – úroky – suma 30,44 €. 
 

Na účte 646 – nepeňažné dary  – suma 423,00 €. 
 

          Na účte 647 – osobitné výnosy sú výnosy na vzdelávaciu akciu – XXXIV. 
Zoborský deň a XV. Západoslovenský deň o osteoporóze v sume 14 150,50 €.  
         
         Na účte 649 – ostatné výnosy v sume 26 442,81 €  sú zaúčtované  príjmy za  
škody od fyzických osôb – 363,19 €,  zľava za dodávku liekov – 451,55 €, za vyplnenie 
dotazníkov za pacientov – 1 075,00 €, poistné plnenie za poistnú udalosť 953,00 €, 
náhrada za zvyšovanie kvalifikácie – 900,17 €, refundácia za zakúpené poštové 
schránky -113,36 €, za súkromné tel. hovory 0,83 €, za školenie 2,50 €, preplatok na 
zdravotnom poistení 12,01 €, výnosy z klinických štúdií – 1 670,00 €. 
          Za podnikateľskú činnosť sú zaúčtované výnosy   súvisiace   s  nájmom   
bytových  a  nebytových  priestorov  v sume  15 218,95 €, výnosy z darov  vo  výške  
odpisov  na chatu 276,00 €, za používanie TV prijímačov, rádia, PC a používanie 
internetu v sume 851,72 €,  za recepty 2 971,54 € a finančný bonus za odber liekov 
1 582,99 €. 
           
         Na účte 651 – tržby z predaja DHM v sume 421,03 €. 
 
         Na účte 654 – tržby z predaja ostatného materiálu 482,47 €. 
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         Na účte 658 – výnosy z nájmu v sume 13 193,66 € sú výnosy za prenájom 
bytov a nebytových priestorov z podnikateľskej činnosti.        
 
        Na účte 662 – prijaté príspevky od organizácií  v sume 12 643,00 € sú 
zaúčtované výnosy vo výške odpisov (z  likvidačného zostatku NO  a z daru) na 
rekonštrukciu telocvične a I. oddelenia, polohovateľnej postele  12 108,00 €  a od 
firiem  v sume 235,00 € a príspevok od Mesta Nitra 300,00 €.   
 
       Na účte 663 – prijaté príspevky od fyzických osôb v sume 1 845,00 €  sú 
výnosy vo výške odpisov na darovaný tlakový holter a darované lôžko v sume 660,00 
€  a   sponzorské dary od fyzických osôb v sume 1 185,00 €. 
   
         Výnosy z dotácii 691 spolu sú 194 530,90 € z  toho:  
 
         Na účte 691100 – dotácie v sume  185 028,00 € zaúčtované vo výške odpisov: 

 dotácia zo ŠR na rekonštrukciu práčovňu v sume 2 928,00 € 

 dotácia zo ŠR a EÚ na nemocničný informačný systém  1 224,00 € 

 dotácia z MZ SR – nenávratný fin. príspevok  180 876,00 € 
  
        Na účte 691210 je zaúčtovaná dotácia v  sume 9 502,90 € na „Konzerváciu – 
reštaurovanie ruín kostola sv. Jozefa – Zoborský kláštor“  na základe zmlúv  
o poskytnutí dotácií z Mesta Nitra:  zmluva číslo  162/2017/OK – 7 000 €,  a od 
Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy č. 7/2017 – 3 320,00 €. 
       NSK bola vrátená suma 20,00 € za nedočerpanie dotácie  a  MK SR suma 797,10 
€ - nevyčerpaná časť dotácie na základe spisu č. MK-1006/2016/1.1. 
 
 

Čl. V 
 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 
 
Účet 781110 -  najatý dlhodobý hmotný majetok 
 

Majetok – zdravotnícke prístroje, zmäkčovacie a dávkovacie zariadenie 
v celkovej hodnote 127 196,42 €, je prenajatý a zapožičaný na základe Zmlúv a dohôd 
o prenájme alebo o zapožičaní. 
 
Účet 785  - zásoby prijaté do úschovy – 18 979,90 €  
 

Na účte sú zaúčtované prenajaté kyslíkové fľaše s firiem  Messer Tatragas spol. 
s.r.o. v počte 5 ks v celkovej sume 979,90 € a  AIR PRODUTS Slovakia, s r.o. v počte 
47 ks za 18 000,00 €, rozčlenené v analytickej evidencii podľa jednotlivých oddelení a 
ambulancií. 
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Čl. VI 
Ďalšie informácie 

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

 

 Spor č. k. 19C68/2009, vedený na Okresnom súde Nitra o určenie 
vlastníckeho práva k pozemkom v obci Horné Lefantovce. Žalobcom je Helena  
Makišová a spol.. Vec nebola právoplatne ukončená. 

 

 Spor č. k. 12Ro182/2012 pôvodne vedený na Okresnom súde v Nitre 
o zaplatenie 398 327,02 €. Okresný súd Nitra ako prvostupňový súd žalobu 
zamietol a súčasne zaviazal žalobcov nahradiť žalovanému trovy konania 
v rozsahu 100%. Žalobcovia podali proti rozsudku OS Nitra odvolanie, ktoré 
následne vzali späť. Vec je vedená Krajským súdom v Nitre sp. zn. 
6Co/273/2017, druhostupňový súd čoskoro rozhodne podľa § 369 CSP 
o zastavení odvolacieho konania. 

 

    Spor č. k. 23Cb/17/2014 vedený na Okresnom súde v Nitre o určenie platnosti 
nájomnej    zmluvy.   Navrhovateľom    je ARGEMATIC, spol. s r. o. .   Vec 
nebola právoplatne ukončená. 

 
 
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.  
 

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

 

 
 
 
 
 
Maľovanie chodby a osadené  
nové madlá na I. PaF oddelení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Vymaľovanie priestorov na Onkologickom oddelení 
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Zakúpenie Ergobicykla na  
Oddelenie funkčnej diagnostiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Germicídny žiarič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novozriadená ambulancia klinického psychológa 
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Realizácia vybudovania novej kotolne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákladný výťah v kuchyni              Nový zásobník na kvapalný kyslík 
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Vstupné hliníkové dvere  
na elektronický kód do kotolne 
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Príloha č. 3 – Starostlivosť o kultúrne pamiatky 
 
V  areáli  Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.  sa nachádzajú ruiny 
kostola sv. Jozefa zo 17. storočia, ktoré sú  vo vlastníctve nemocnice a sú národnou 
kultúrnou pamiatkou. 
  
V roku 2017 nemocnica obdržala  príspevok od Mesta Nitra na reštaurovanie  

a umelockoremeselné práce pod názvom „Konzervácia ruín oporného múru tzv. 

Rákocziho altánok – zapísaný v ÚZPF pod č. 1513/3 v areáli ŠN  sv. Svorada Zobor, 

n.o. Nitra vo výške 3 300 € (celá dotácia bola použitá na úhradu murárskych prác), 

NSK prispel na reštaurovanie čiastkou 7 000 € (archeologický výskum, projektová 

dokumentácia, reštaurovanie ruín, úprava interiéru kostola, dozor statika, 

architektonicko-historický dozor, stavebný dozor).  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Súčasný stav kostola sv. Jozefa  
 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
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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Príloha č. 4 – Dodatok správy audítora 
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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 


