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Základné 
údaje o 
organizácii

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 

História organizácie
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OBCHODNÉ MENO

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134, 949 88 Nitra

SÍDLO ORGANIZÁCIE

KONTAKT 

Tel: 037/6941 227,111

Fax: 037/6510 616

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

mailto:sekretariat@snzobor.sk
http://www.snzobor.sk/
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Predmetom činnosti nemocnice je poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej

starostlivosti a výučba študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci predmetu činnosti na základe 
Rozhodnutia č. S06268-OP-2016 k číslu S10974-OP-2013 je k 31.12.2021 
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) reumatológia, 
j) pneumológia a ftizeológia, 
k) 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. 

 

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 
 - nemocničná lekáreň 
 - verejná Lekáreň pri Svoradovom prameni 

10) Aplikácia vedy a výskumu 

ZAMERANIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
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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). Týkajú sa problematiky boja proti rakovine pľúc, fajčenia,

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.
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V roku 2018 vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov (GDPR),

zákon č. 18/2018 Z.z. na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ

2016/679 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680.

Tento zákon upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním

ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných

údajov fyzických osôb. Naša nemocnica zabezpečila splnenie tohto zákona

vypracovaním príslušnej smernice podľa odporúčania externého konzultanta,

a určením zodpovednej osoby za vykonávanie všetkých činností spojených so

zákonnými povinnosťami na strane zamestnávateľa ako aj zamestnanca.

Aj v roku 2021 naša nemocnica reagovala na celosvetovú pandemickú situáciu

s COVID-19. Zostavený krízový štáb v spolupráci s vedením nemocnice vypracoval

pandemický plán, v ktorom zadefinoval základné postupy a procesy, platné počas

núdzového stavu. Vedenie nemocnice na dennej báze sledovalo vývoj aktuálnej

situácie a na základe jej vývoja v spolupráci s krízovým štábom nemocnice vydával

príslušné jednotlivé rozhodnutia. Pandémia ovplyvnila činnosť nemocnice hlavne

nutnosťou reprofilizácie časti lôžkového fondu. Dňa 19.10.2020 sme rozhodnutím

Ministra zdravotníctva SR boli určení ako dočasný subjekt hospodárskej mobilizácie

s iniciálnou povinnosťou reprofilizácie 22 nemocničných lôžok, ktoré sa v decembri

2020 rozšírili na celkový počet 44 reprofilizovaných lôžok. Nemocnica bola nútená

z vlastných zdrojov zakúpiť väčšie množstvo špeciálnych ochranných osobných

pomôcok, materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných prístrojov,

technického vybavenia, liekov a zdravotníckeho materiálu, ktoré zvýšili celkové

náklady nemocnice. Tým, že nemocnica bola rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva

SR určená ako dočasný subjekt hospodárskej mobilizácie, mala zároveň nárok na

refundáciu bežných a kapitálových výdavkov. Celková refundácia zo strany MZ SR za

rok 2021 bola vo výške 598 525,36 € (bežné výdavky vo výške 133 480,84 €,

kapitálové vo výške 71 573,20 € a mzdové spolu s odvodmi vo výške 393 471,32 €).

V súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti sa v novembri 2021 realizovala

prvotná fáza prípravy zavedenia systému kybernetickej bezpečnosti v našej

nemocnici s výhľadom realizácie auditu kybernetickej bezpečnosti.

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. má od roku 2006 zavedený

systém manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001:2008. V priebehu roka 2021

bol vykonaný recertifikačný audit manažérskeho systému akreditovanou

spoločnosťou ACB, s.r.o. Trenčín. Cieľom auditu bolo posúdiť pokračujúcu zhodu

vybudovaného systému manažérstva s kritériami auditu, potvrdiť efektívnosť systému

manažérstva ako celku s ohľadom na výsledky predchádzajúceho certifikačného

cyklu, ako aj jeho pokračujúcu dôležitosť a aplikovateľnosť na rozsah certifikácie,

zhodnotiť schopnosť systému manažérstva, či aj naďalej spĺňa všetky požiadavky

príslušnej normy EN ISO 9001:2015 systému manažérstva.
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Recertifikačný audit bol vykonaný podľa schváleného plánu. Cieľom auditu bolo

posúdiť efektívnosť a výkonnosť systému manažérstva. Boli preskúmané

a zhodnotené dôkazy o zhode so všetkými požiadavkami aplikovanej normy. Bolo

posúdené riadenie jednotlivých procesov, interných auditov, zodpovednosti

manažmentu , kompetentnosti pracovníkov, ich činnosti a postupy. Audítorský tím na

základe výsledkov auditu potvrdzuje, že ciele auditu boli splnené a konštatuje, že

nemocnica má zavedený, udržiavaný a účinný manažérsky systém a odporúča

Certifikačnému orgánu ACB, aby pre auditovaný subjekt vydal rozhodnutie

o udelení certifikácie manažérskeho systému podľa normy EN ISO 9001:2015

s platnosťou do 14.9.2024.



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021 9

Zloženie Správnej rady 

v roku 2021

Predseda:

Ing. Juraj Buzinkai

(od 19.3.2018 do 31.10.2021 a od 
2.11.2021)

Členovia za MZ SR:

Ing. Marek Illéš (od 1.5.2015 do 
31.10.2021 a od 2.11.2021)

Ing. Vladimír Depeš (od 4.11.2021)

Mgr. Nadežda Ferjančíková

(od 4.11.2021)

Členovia za ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.:

MUDr. Alena Kočalková

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Mgr. Andrea Gálová

Zloženie Dozornej rady 

v roku 2021

Predseda:

doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc., m.prof

Členovia:

MUDr. Danica Pavlíková

Ing. Stanislav Jahodka

S ustanovením § 100b ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v

spojení s ustanovením § 37 ad zákon 368/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.

213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

v znení neskorších predpisov, vymenoval minister zdravotníctva s účinnosťou od

2.11.2021 predsedu a členov Správnej rady ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. so sídlom V Nitre,

uvedených nižšie.

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.
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.

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE



Činnosť Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. riadi riaditeľ, ktorého volí

Správna rada. Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť nemocnice a koná

v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, ak nie sú zákonom č.

213/1997 Z.z., v znení neskorších predpisov, Zakladacou listinou, Štatútom alebo

vnútornými normami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

RIADITEĽ NEMOCNICE

NÁMESTNÍK LEKÁRSKEJ 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
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MUDr.  Plamen Kabaivanov

NÁMESTNÍČKA 
OŠETROVATEĽSKEJ ZDRAVOTNEJ 

STAROSTLIVOSTI

Mgr. Zdenka Čavarová

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA

MUDr. Daniel Magula, CSc.

Katarína Martišková

EKONOMICKO-PREVÁDZKOVÝ 
NÁMESTNÍK

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.

VEDENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE



PREHĽAD ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY ŠN SV. SVORADA  ZOBOR,  N. O. 
PLATNEJ K 31.12.2021
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ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE KVANTITY A INTENZITY POSKYTOVANEJ                          
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ROKU 2021

Na úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2021 poukazujú indikátory kvantity

a intenzity vyjadrované podľa metodiky Národného centra zdravotníckych informácií.

V roku 2021 bolo v nemocnici hospitalizovaných 4 019 pacientov, z toho bolo 259 pacientov

s covidovým ochorením. 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 2021 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.

Rok 2020 Rok 2021
Index 

2021/2020

Rozdiel             

2021-2020

Počet hospitalizovaných 4 168,00 4 019,00 0,96 -149,00

Počet ošetrovacích dní 38 853,00 39 496,00 1,02 643,00

Priemerná ošetrovacia doba v dňoch 9,32 9,83 1,05 0,51

% využitia postelí 55,29 56,36 1,02 1,07

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

V ambulantnej zložke bolo v roku 2021 vyšetrených a ošetrených 57 588 pacientov. Aj

napriek zložitej pandemickej situácii sme zaznamenali nárast počtu pacientov

v ambulantnej zložke o 18,5 % oproti roku 2020.

V ústavnej (lôžkovej) starostlivosti, bol zaznamenaný mierny pokles počtu

hospitalizovaných pacientov, ktorý súvisí s pokračujúcou pandémiou COVID -19, kedy

sme museli vyčleniť pavilón D s lôžkovou kapacitou 50 postelí pre pacientov s COVID -

19, ktorých nám odosielali z FN Nitra ako i pacientov zachytených na lôžkových

oddeleniach a ambulanciách našej nemocnice. Tým sa obmedzila možnosť

hospitalizácie pacientov s noncovidovými diagnózami s výnimkou onkologických

pacientov, pre ktorých bola zabezpečená ambulantná a hospitalizačná starostlivosť v

plnom rozsahu.
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Od roku 2017 nemocnica vykazuje hospitalizačnú starostlivosť zdravotným

poisťovniam prostredníctvom medicínsko-ekonomického systému DRG. Od tohto

obdobia predkladá nemocnica každoročne ÚDZS na základe oprávnených

ekonomických nákladov ročnú elektronickú dávku, ktorá je východiskovým

ekonomickým parametrom. Pre rok 2021 bola stanovená ÚDZS pre našu nemocnicu

výška základnej sadzby v hodnote 1 467 €.

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).

Trend počtu hospitalizovaných a ambulantných pacientov za posledných päť rokov je

znázornený na grafoch č. 1 a 2.

Graf č.1

Graf č.2
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Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ) uskutočnili v roku 2021 celkom

491 195 výkonov, čo je oproti roku 2020 viac o 69 933 výkonov, t.j. o 16,6% viac. Aj pri

spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách nemocnica pocítila nárast počtu

výkonov napriek pretrvávajúcej pandémii. Percentuálny podiel poskytovanej zdravotnej

starostlivosti aj vo finančnom vyjadrení pre zdravotné poisťovne v roku 2021

s porovnaním roku 2020 je zrejmý z nasledovných grafov č.3 a 4. V ambulantnej ZS sú

zahrnuté aj lieky so symbolom úhrady „A“.

Graf č.3  Graf č. 4

Vo všetkých segmentoch zdravotnej starostlivosti je oproti roku 2020 zaznamenaný

nárast vo finančnom vyjadrení, čo súvisí najmä s mechanizmom platieb zdravotných

poisťovní, finančnou dotáciou Ministerstva zdravotníctva SR z dôvodu refundácie

nákladov súvisiacich s pandémiou COVID - 19 a zaradením nemocnice ako dočasného

subjektu hospodárskej mobilizácie.

Uvedené údaje poukazujú na skutočnosť, že napriek viacerým nárokom na

financovanie nákladových položiek (pandémia COVID - 19, zákonný nárast miezd

zdravotníckych pracovníkov, zákonné zvýšenie minimálnej mzdy, príplatky za soboty

a nedele, ako i ďalšie sociálne opatrenia štátu a záväzky vyplývajúce z Kolektívnej

zmluvy), ale i nevyhnutnej potreby opráv a údržby, liekov a zdravotníckeho materiálu,

sa podarilo aj v roku 2021 udržať za týchto veľmi finančne náročných dopadov

priaznivý vývoj hospodárenia nemocnice.
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HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

Rozpočet nemocnice na rok 2021 bol predložený (v zmysle Čl. X. ods.5 Štatútu

n.o.) na schválenie Správnej rade v novembri 2020. Rozpočet bol Správnou radou

schválený ako vyrovnaný v marci 2021 s celkovými výnosmi 11 954 015 € a v rovnakej

výške boli rozpočtované aj náklady.

Výnosy rozpočtu za rok 2021 dosiahli úroveň 108,89% voči Schválenému rozpočetu.

Výnosy z hlavnej činnosti nemocnice (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) boli

v roku 2021 voči schválenému rozpočtu nasledovné:

 VšZP 98,10%,

 Union ZP 109,77%,

 Dôvera ZP 106,00%,

 výnosy od ZP za lieky so symbolom úhrady „A“ 136,34%,

 transfúzne lieky „A“ (krv) na 109,57%,

 tržby za ostatné 189,04%,

 tržby náhodilé 119,15%.

Schválený rozpočet na strane nákladov bol v porovnaní so skutočnosťou čerpaný

nasledovne:

 mzdové náklady a zákonné poistenie 103,68%,

 lieky so symbolom úhrady „A“ 140,60%,

 transfúzne lieky „A“ (krv) 88,83%,

 elektrická energia 117,28%,

 plyn 93,85%,

 voda 34,65%,

 pohonné hmoty 93,02%,

 opravy budov a stavieb 53,87%,

 cestná daň 46,03%,

 daň z nehnuteľnosti 99,29%,

 odpisy 94,77%.

Náklady na mzdy boli prečerpané voči schválenému rozpočtu z dôvodu covidových

príplatkov zo strany štátu, náklady na elektrickú energiu z dôvodu odstúpenia zo strany

zmluvného dodávateľa a nástupu dodávateľa poslednej inštancie so zvýšenými cenami

energie v mesiacoch november a december 2021.

Hospodárskym výsledkom v roku 2021 po zdanení je zisk 565,97 €, nakoľko tvorba

výnosov bola mierne vyššia ako čerpanie nákladov, vrátane dane zo zisku.

Dynamika rastu výnosov a nákladov v roku 2021 v porovnaní s rokmi 2017 až 2021

je vyjadrená v grafe č.5.

Graf č. 5
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Výnosy boli v roku 2021 vyššie v porovnaní s rokom 2020 o 1 905 436,83 €.

Najvyšší nárast výnosov bol oproti roku 2020 zaznamenaný u:

 Dotácie z MZ SR ( plnenie úloh hospodárskej mobilizácie) 598 525 €,

 Verejná lekáreň 312 849 €,

 ZP Dôvera o 280 033 €,

 VšZP o 238 107 €,

 ZP Union o 69 900 €.

Nárast nákladov v roku 2021 bol krytý zvýšenými výnosmi organizácie. Náklady

boli v roku 2021 o 1 905 327,05 € vyššie, v porovnaní s rokom 2020. Vyššie čerpanie

bolo:

 pri mzdových nákladoch (s odvodmi) spôsobené najmä zákonnými zvýšeniami

miezd zdravotníckych zamestnancov vrátane covidových príplatkov, minimálnej

mzdy ako i rešpektovaním záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy o

451 233 €,

 lieky 207 843 €,

 ostatné služby 24 244 €,

 daň z príjmov (odpredaj majetku) 17 277 €.

V rámci refundovaných nákladov (zo strany MZ SR) spôsobených pandémiou COVID -

19 boli do nákladov započítané aj mzdové prostriedky s odvodmi vo výške 393 471,33 €,

bežné náklady vo výške 133 480,84 € a kapitálové vo výške 71 573,20 €. Refundáciou

sa tieto náklady premietli aj do výnosov v takej istej výške.

Hospodársky výsledok za rok 2021 podľa Výkazu ziskov a strát
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Súvaha
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Výkaz ziskov a strát
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POZNÁMKY

Súčasťou účtovnej závierky za rok 2021 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,

opatreniu z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, opatrenia z 19. septembra 2018

č. MF/13135/2018-74, opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74 a

opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74, ktoré sú uvedené v Prílohe č.

1. tejto Výročnej správy.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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PERSONÁLNA OBLASŤ

Priemerný stav zamestnancov nemocnice za rok 2021:

a) evidenčný počet: 311,36 zamestnancov,

b) prepočítaný evidenčný počet: 295,70 zamestnancov.

Pretrvávajúca nepriaznivá situácia v zdravotníctve mala mimoriadne nepriaznivý

vplyv aj na riadenie personálnej politiky nemocnice počas celého roka 2021, hlavne

u zdravotníckych pracovníkov kvôli pandémii COVID - 19 ale aj v ostatných

kategóriách zamestnancov. Vedenie nemocnice na dennej báze sledovalo

a analyzovalo činnosť jednotlivých oddelení a pracovníkov, jednotlivých prevádzok,

ich vyťaženosť. V prípade potreby bol operatívne zabezpečený presun

zdravotníckych pracovníkov medzi jednotlivými oddeleniami.

Index (e/c)

Kategórie zamestnancov

Priemerný 

evidenčný 

počet

Priemerný 

prepočítaný 

evidenčný 

počet *

Priemerný 

evidenčný 

počet

Priemerný 

prepočítaný 

evidenčný 

počet *

Prepočítaný 

stav *

a d e d e f

Lekár 45,84 39,91 44,41 36,49 0,914

Farmaceut 4,00 3,80 4,00 3,80 1,000

Sestra 103,73 99,43 106,20 101,66 1,022

Laborant 6,00 6,00 6,00 6,00 1,000

Sanitár 29,76 28,45 27,66 26,16 0,920

Asistent (zdrav. asistent, asistent 

výživy, rádiolog. technik, fyzioterapeut) 34,85 34,81 33,01 33,01 0,948

Iný zdravotnícky pracovník 2,09 2,09 2,00 2,00 0,957

Spolu zdravotnícki pracovníci 226,27 214,49 223,28 209,12 0,975

THP I, II 24,94 24,69 24,94 24,44 0,990

 * Robotník, prevádzkový pracovník 61,65 60,65 63,14 62,14 1,025

Spolu ostatní zamestnanci 86,59 85,34 88,08 86,58 1,015

Celkom za zariadenie 312,86 299,83 311,36 295,70 0,986

2020 2021

Pohyb  zamestnancov podľa kategórii (fyzické osoby)

Zdroj: Štvrťročný výkaz Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve za 1. – 4. štvrťrok 2021 M (MZSR) 2-04
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Do kategórie robotník, prevádzkový pracovník  patria aj pomocní pracovníci 

v zdravotníctve ktorí sa pripravujú na povolanie sanitár.

Za rok 2021 bolo prijatých 40 zamestnancov. Oproti roku 2020 bol nárast v kategóriách:

 sestra (3),

 robotník, prevádzkový pracovník (1).

V priebehu roka 2021 odišlo 47 zamestnancov. Oproti roku 2020 bol úbytok

v kategóriách:

 lekár (4) z toho 2 do mimoevidenčného stavu – materská dovolenka,

 sanitár (3),

 asistent (4).

Dôvody odchodu zamestnancov v roku 2021:

 5 presunov v rámci kategórií zamestnancov, z toho:

o 3 z kategórie zdravotnícky asistent do kategórie sestra,

o 1 z kategórie sanitár do kategórie zdravotnícky asistent,

o 1 z kategórie robotník, prevádzkový pracovník do kategórie zdravotnícky asistent,

 6 odchodov na materskú, rodičovskú dovolenku a na neplatené voľno,

 6 odchodov do dôchodku,

 13 osôb odišlo z dôvodu dohody o skončení pracovného pomeru, resp.

výpovede zo strany zamestnanca,

 4 osoby ukončili pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú,

 11 osôb odišlo v skúšobnej dobe,

 2 úmrtia.

Celková fluktuácia pracovníkov v roku 2021 dosiahla tak 11,56 % čo je pokles oproti

roku 2020 o 2,82%. Získavanie nových pracovníkov nám sťažuje nielen už spomínané

slabé ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov, ale aj prítomnosť iných 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 zobrazený v nasledujúcom grafe:

Graf č. 6
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V percentuálnom vyjadrení je fluktuácia v roku 2021 z dôvodu:

 skončenie pracovného pomeru dohodou, resp. výpoveďou zo strany

zamestnanca 4,18 %,

 skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 3,53 %,

 odchodu do dôchodku 1,93 %,

 skončenia pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú 1,28 %,

 úmrtie 0,64 %.

Mzdy so zákonnými odvodmi a poistením, zvýšením osobných nákladov a COVID

príplatkami oproti roku 2020 zvýšili o 754 344 €, z toho refundácia COVID nákladov z

MZ SR bola vo výške 393 471,33 €. Rast mzdových nákladov súvisí najmä so:

- zvýšením miezd zdravotníckych pracovníkov od 1.1.2021 v zmysle zákona č.

578/2004 Z.z. v zmysle neskorších predpisov,,

- navýšením miezd a príplatkov v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2021,

- navýšenie miezd a príplatkov pre zamestnancov pracujúcich na COVID oddelení.

Priemerná mzda vrátane refundácie náhrad za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti

mimo pracoviska dosiahla v roku 2021 sumu 1 520,31 €, čo predstavuje vyššiu

úroveň priemernej mesačnej mzdy ako v národnom hospodárstve, ktorá je vo výške

1 211 €, zistenej na základe údajov Štatistického úradu SR.

Vzdelanostnú štruktúru zamestnancov v porovnaní rokov 2020 a 2021 nám zobrazujú

grafy 7 a 8.

Graf č. 7 Graf č. 8 

V špecializačnom štúdiu je k 31.12.2021 zaradených 12 lekárov:

 4 lekári v odbore pneumológia a ftizeológia (2 v mimoevidenčnom stave),

 1 lekár v odbore klinická imunológia a alergológia (1 v mimoevidenčnom stave),

 2 lekári v odbore klinická onkológia ( 1 mimoevidenčnom stave),

 1 lekár v odbore gastroenterológia (1 v mimoevidenčnom stave),

 4 lekári v odbore geriatria (2 v mimoevidenčnom stave).

Zvyšovanie kvalifikácie formou špecializačnej prípravy prebieha za definovaných

podmienok v rámci platnej legislatívy za využitia inštitútu tzv. kvalifikačných dohôd.
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PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH

Prevod finančných prostriedkov z roku 2021 bol v nasledovnom členení:

Príjmy od 1.1.2021 do 31.12.2021 členené podľa minimálnej úrovni ekonomickej a

rozpočtovej klasifikácie boli nasledovné:

Príjmy   v €

Platby z predaja služieb, v tom: 12 086 799,62

 - od zdravotných poisťovní 10 143 860,34

 - vlastná lekáreň 1 502 703,51

 - za vyšetrenia NIOX 14 679,00

 - za stravovanie zamestnanci 26 289,20

 - za stravovanie cudzí stravníci 119 613,58

 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 18 065,38

Z predaja pozemkov 89 006,50

Z prenajatých budov, priestorov a objektov 24 366,41

Dary, dotácie, granty spolu: 660 002,84

 - z toho Mesto Nitra 2 500,00

 - MK SR 29 340,00

 - od ostatných darcov 10 510,12

 - jednotlivci na COVID 7 504,00

 - z 2% z dane od fyzických a právnických osôb 9 995,85

 - MZ SR dotácia na mzdy COVID 393 471,33

 - MZ SR refundácia COVID bežné výdavky 133 480,84

 - MZ SR refundácia COVID kapitálové výdavky 71 573,20

Ostatné 1 627,50

Prijaté bankové úvery 170 000,00

Príjmy spolu: 12 916 802,46

  - za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním              

ZS, ktoré nie sú hradené z verejného poistenia
148 215,70
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Výdaje od 1.1.2021 do 31.12.2021 členené podľa minimálnej úrovni ekonomickej a

rozpočtovej klasifikácie boli nasledovné:

Výdaje v €

Mzdové náklady, v tom: 5 383 829,13

 - mzdy zamestnancom 4 710 105,22

 - daň zo mzdy 621 243,56

 - náborový príspevok 5 750,00

 - odchodné 13 110,70

 - odstupné 1 856,00

 - nemocenské dávky 17 818,61

 - rekreačný príspevok 13 945,04

Odvody do poisťovní, v tom: 1 898 416,87

 - odvody do SP 1 328 026,51

 - odvody do ZP 519 549,51

 - doplnkové dôchodkové poistenie 50 840,85

Dodávateľom za tovary a služby, v tom: 5 290 657,47

 - bežné výdavky 4 873 794,75

 - kapitálové výdavky 285 063,71

 - DPH + dane z nehnueľností 115 537,46

Ostatné (členské príspevky, zvyšovanie kvalifikácie) 16 261,55

Splácanie úverov a úrokov, v tom: 110 293,25

 - dlhodobý úver kotolňa 39 552,00

 - dlhodobý úver evakuačné schodisko 61 776,00

 - úroky 8 965,25

Výdaje spolu: 12 683 196,72
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STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
Majetok organizácie

V roku 2021 boli zaradené prírastky majetku, ktoré sú uvedené v Prílohe Výročnej

správy.

K úbytku majetku došlo  v nasledovných účtovných triedach: 

 ostatný dlhodobý nehmotný majetok, účtovná trieda 018 – vyradenie antivírového

programu NOD 32 45 €,

 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, (stroje, prístroje a zariadenia)

účtovná trieda 022 – vyradené z dôvodu fyzického a morálneho opotrebovania

34 700,65 €,

 drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok, účtovná trieda 028 – dôvodom pre

vyradenie bolo fyzické a morálne opotrebovanie 10 594,37 €,

 pozemky, účtovná trieda 031 – vyradenie pozemku z dôvodu odpredaja 322,98 €.

Do majetku nemocnice nebol v roku 2021 zaradený majetok vo výške  254 275,89 €. 

Nezaradený majetok  predstavuje:

 novovybudovaná prechodová chodba s výťahom v pavilóne „B 187 868,19 €,

 resuscitačné lôžko 19 714,80 €,
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 projektová dokumentácia s vyjadrením na zateplenie budovy pavilónu „B“

9 240,00 €,

 vypracovanie PD na vodovod v H. Lefantovciach 820,40 €,

 rekonštrukcia erbu na kaštieli v H. Lefantovciach 36 632,50 €.

Obežný majetok sa v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 zvýšil o 403 543,05 €.

Nárast bol zaznamenaný najmä u pohľadávok z obchodného styku, zásob materiálu

a na bankových účtoch. Pokles obežného majetku nastal pri tovare.

Konštatujeme, že nemocnica nemá k 31.12.2021 záväzky po lehote splatnosti.

Nemocnica má k 31.12.2021 majetok (neobežný majetok + obežný majetok +

náklady a príjmy budúcich období) v nadobúdacej hodnote 15 607 079,92 € a v

zostatkovej hodnote 6 723 403,88 €.

Nemocnica má krytý majetok:

- vlastnými zdrojmi 56,32 %,

- výnosmi budúcich období (z dotácií a darovanými finančnými prostriedkami, ktoré

sa postupne odpisujú podľa výšky odpisov) 7,52 %,

- cudzími zdrojmi 36,16 %.

Vlastné zdroje pozostávajú zo:

 základného imania 3 732 292,07 €,

 z fondov tvorených zo zisku v celkovej čiastke 53 1666,71 €, z toho:

 rezervný fond (účet 421) je vo výške 12 953,71 €,

 fondy tvorené zo zisku (účet 423) vo výške 40 213,00 €.

Do vlastných zdrojov patrí aj výsledok hospodárenia z roku 2021 v celkovej výške

565,97 €.

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 2 431 324,83 €, z toho:

 krátkodobé záväzky vo výške 1 375 144,44 €,

 záväzky zo sociálneho fondu 12 766,96 €,

 bankové úvery predstavovali zostatok v sume 648 618,75 €.
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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 písomne informuje rezortného

ministra (ako majoritného zakladateľa našej n.o.) 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.

Počas roku 2021 bol splácaný bankový úver na rekonštrukciu plynovej kotolne aj

bankový úver na rekonštrukciu únikového schodiska a evakuačného výťahu

s priestorom pre dočasné uloženie zosnulých. V roku 2021 bol nemocnici poskytnutý

ďalší úver na výstavbu nového priechodu a výťahu v liečebnom pavilóne „B“ vo výške

170 000 €. Tento úver sa bude splácať od januára 2022.

Medzi cudzie zdroje sa zaraďuje aj účet rezerv, tvorený v zmysle Opatrenia MF SR

z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74 vo výške 370 840,48 €. (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 31.12.2021

nebola vec právoplatne ukončená,

 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 2021 právoplatne ukončená,

 spor 11pr/12/2018 vedený na Okresnom súde Topoľčany o určenie neplatnosti

skončenia pracovného pomeru žalobcu PhDr. Stanislava Segečová, vec nebola

ku 31.12.2021 právoplatne ukončená, nakoľko Okresný súd rozhodol v prospech

nemocnice ale menovaná sa odvolala na súd vyššej inštancie.

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 2021 náklady na udržiavanie celého areálu v Horných Lefantovciach činili

44 839,65 €. Najväčším nákladom okrem odpisov, spotreby energie, poplatkov za

ochranu objektu a mzdových nákladov boli služby vo výške 4 989,63 €, opravy

a údržby vo výške 1 056,34 € a materiál na opravu vo výške 435,30 €. 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.
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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 osemdesiatych rokoch minulého storočia

boli vystavané ubytovacie kapacity pre zamestnancov nemocnice, služby spojené

s dodávkou pitnej a odpadovej vody, musí naďalej zabezpečovať naša nemocnica.

Z tohto dôvodu bola v roku 2019 vypracovaná projektová dokumentácia na

výstavbu vodovodu. V roku 2020 sme hľadali možné riešenia tejto situácie.

Nemocnica nie je však schopná z vlastných zdrojov túto výstavbu zabezpečiť,

keďže táto činnosť nesúvisí s predmetom hlavnej činnosti neziskovej organizácie

a v konečnom dôsledku spotrebováva vlastné finančné zdroje n.o. V roku 2021

prebehlo rokovanie medzi Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Obcou

Horné Lefantovce, ktorá predložila žiadosť o prostriedky z Envirofondu

a majiteľom budovy v areáli nemocnice v Horných Lefantovciach ohľadom

vybudovania vnútroareálového vodovodu a kanalizácie. Bola vypracovaná

projektová dokumentácia a bola podaná žiadosť na stavebné povolenie. Ďalšie

fázy prípravy budú pokračovať v roku 2022.

Tieto spomínané činnosti trvale od roku 2009 produkujú stratu. Za roky 2009 –

2020 predstavovala táto strata čiastku 762 703,20 €, v roku 2021 bola znížená na

701 397,58 € z dôvodu predaja pozemku v Horných Lefantovciach. Daná strata

zaťažuje hospodárenie nemocnice a musí byť vyrovnávaná z iných výnosov

z podnikateľskej činnosti. Na základe zákona č. 4/2018 Z.z. nenastala pre našu

nemocnicu pozitívna zmena, ktorá by umožnila nakladať s týmto prioritným

majetkom v prospech nemocnice. Preto je opodstatnené iba minimálne

zabezpečovanie prevádzky v Horných Lefantovciach, aby nedošlo k ďalším

navyšujúcim nákladom pre nemocnicu.

Z tohto dôvodu je aj naďalej dlhodobým cieľom nemocnice predať nadbytočný

majetok (na udržiavanie ktorého vynakladáme prostriedky zo základnej činnosti)

a využiť takto získané zdroje na výstavbu nového multidisciplinárneho pavilónu v

Nitre na Zobore.

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. Alternatíva

využívania týchto priestorov na vlastnú podnikateľskú činnosť nie je tiež vylúčená

(za predpokladu vkladu štátu, iné kapitálové zdroje).
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Obežné aktíva

Sociálny fond
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ZÁVÄZKY

Nemocnica eviduje k 31.12.2021 záväzky:

 krátkodobé v hodnote 1 375 144,44 €,

 dlhodobé záväzky v hodnote 36 721,16 €.

Po lehote splatnosti nemocnica neeviduje žiadne záväzky

Bankové úvery sú k 31.12.2021 vo výške 648 618,75 €:

 táto čiastka predstavovala úver na rekonštrukciu kotolne v pavilóne „B“ vo

výške 129 980,28 €.

 úver na vybudovanie evakuačného schodiska k pavilónu B“ s priestorom pre

dočasné umiestnenie zosnulých vo výške 348 638,47 €,

 zvyšok tvorí úver na výstavbu nového priechodu a výťahu v liečebnom

pavilóne „B“ vo výške 170 000 €, ktorý sa bude splácať od januára 2022.

DODÁVATELIA 453 220,76 523 087,46 577 663,05

Z toho: lieky a ZP 70 684,71 175 677,89 271 144,30

            verejná lekáreň 146 571,27 114 483,27 177 976,35

            plyn 21 032,00 18 795,17 7 848,15

            vodárne a kanalizácie 0,00 585,46 5 906,20

            elektrická energia 18 033,00 7 234,15 12 510,23

            telekomunikácie 240,25 930,21 864,00

            potraviny 7 620,04 9 616,25 7 331,13

            odvoz a likvidácia odpadov 507,12 5 257,70 5 261,00

            investiční dodávatelia 143 046,60 125 841,10 66 143,97

            ostatní dovávatelia 45 485,77 64 666,26 22 677,72

            iné zdravotnícke zariadenia 0,00 0,00 0,00

VEREJNÉ FINANCIE 236 523,32 281 630,24 361 959,42

z toho: Daňový úrad 53 575,09 67 637,83 97 999,42

            Sociálna poisťovňa 130 349,09 153 439,48 187 321,56

            Zdravotné poisťovne 52 599,14 60 552,93 76 638,44

            z toho: VšZP 36 894,06 41 302,36 52 064,07

                        Dôvera 12 117,73 15 064,65 18 003,13

                        Union 3 587,35 4 185,92 6 571,24

ZAMESTNANCI 291 678,41 333 725,71 415 456,26

INÉ ZÁVÄZKY + REZERVY 140 772,28 107 891,68 397 119,11

Spolu: 1 122 194,77 1 246 335,09 1 752 197,84

  Stav                                 

k 31.12.2019

  Stav                                 

k 31.12.2020

  Stav                                 

k 31.12.2021
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ZÁVER A PREDPOKLAD DO BUDÚCNOSTI

Nemocnica pokračovala aj v roku 2021 vo svojom rozvoji, v rámci strategického zámeru
rozpracovaného v Politike kvality.

Z hľadiska komplexného rozvoja nemocnice sa pokračovalo v:

 komplexnom zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, s dôrazom na zvyšovanie

vzdelávania sestier v bakalárskom, magisterskom štúdiu, alebo

špecializačnom odbore, ďalšie vzdelávanie asistentov a sanitárov,

 zabezpečovaní trvalej finančnej stability organizácie,

 v priebežnom zabezpečovaní modernizácie priestorov nemocnice a prístrojového

vybavenia jednotlivých oddelení, (výstavba výťahovej šachty a prechodovej chodby

k liečebnému pavilónu B s inštaláciou osobného výťahu, montáž centrálnej

vzduchotechniky a klimatizácie na oddelení OAIM, zakúpenie plazmového

sterilizátora)

 zabezpečovaní stabilizácie a motivácie zamestnancov v rámci konkurenčného

prostredia zdravotníckeho trhu,

 oblasti mzdových nárokov zamestnancov,

O vysokej kvalite poskytovaných služieb zamestnancami našej nemocnice svedčí aj

ocenenie MUDr. Miroslavy Bugárovej, ktorá získala ocenenie Srdce na dlani 2021, ako
dobrovoľník Nitrianskeho kraja.

Vzhľadom na to, že počas pandémie bola nemocnica rozhodnutím MZ SR určená ako

subjekt hospodárskej mobilizácie, bolo povinnosťou vedenia nemocnica reprofilizovať

lôžka určené na liečbu pacientov s ochorením COVID - 19. Na základe uvedených

skutočností a zároveň z pohľadu vyššieho počtu postcovidových pacientov pristúpila

nemocnica k zakúpeniu prístrojového vybavenia na ich diagnostiku a liečbu. Zakúpené

bolo zariadenie na vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, digitalizácie prenosného RTG

prístroja, ktoré je určené pre zlepšenie diagnostiky pacientov, zrealizovala sa

rekonštrukcia centrálnej vzduchotechniky s hepafiltrami na OAIM a zároveň došlo

k zlepšeniu procesov sterilizácie zdravotníckeho materiálu prostredníctvom zakúpeného

plazmového sterilizátora.

Medzi hlavné zámery a priority našej nemocnice v roku 2022 okrem zlepšenia

prístrojového vybavenia bude patriť komplexné zateplenie pavilónu B, ktoré zahŕňa

zateplenie obvodových múrov a strešných priestorov. Súčasťou bude aj komplexná

rekonštrukcia balkónov. Projektová dokumentácia zároveň bude zahŕňať inštaláciu

fotovoltaických panelov, ktoré sú určené na ohrev TÚV. Cieľom ŠN Zobor je znížiť

energetickú náročnosť pavilónu B, zabezpečiť optimálne tepelnotechnické vlastnosti

a zachovať vlastnosti stavebných konštrukcií budovy. Vedenie ŠN Zobor má záujem

uvedenú investíciu financovať z prostriedkov Plánu obnovy, alebo sa chce uchádzať

o finančné prostriedky z európskych finančných mechanizmov.
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Z dôvodu zvyšujúcich sa cien plynu, ako jediného zdroja vykurovania,

nemocnica uvažuje v budúcnosti zabezpečiť pre plynulý chod dodávky tepla v

nemocnici realizáciu možnosti alternatívneho vykurovania.

Zároveň z dôvodu extrémne vysokých cien elektrickej energie je zámerom

vedenia nemocnice pristúpiť k inštalovaniu fotovoltaických panelov určených na

výrobu elektrickej energie. Cieľom je zníženie nákladov za dodanú elektrickú

energiu a zároveň jej produkciu vo vlastnej réžii.

Vyššiu kvalitu poskytovania zdravotníckych a podporných služieb bude

nemocnica zabezpečovať a rozvíjať v ďalších rokoch zavedeným

manažérskym systémom. Realizácia opatrení smerujúcich k ďalšiemu

zlepšovaniu bola zakomponovaná aj v Politike kvality nemocnice pre sledované

obdobie do roku 2021 do nasledujúcich oblastí:

1. Zabezpečiť trvalú finančnú stabilitu organizácie.

2. 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.

3. Priebežne zabezpečovať modernizáciu priestorov nemocnice a prístrojového

vybavenia jednotlivých oddelení.

4. Zabezpečiť stabilizáciu a motiváciu zamestnancov v rámci konkurenčného

prostredia zdravotníckeho trhu.
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PRÍLOHA Č. 1 – POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

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 388/134, 948 88 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, dodatok č. V, ktorým prijíma Úplné prepracované

znenie Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. zo dňa 23.10.2014. 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.

Správna rada Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. pracuje

v zložení: predseda SR a členovia SR. Štyria zástupcovia SR vrátane predsedu SR

sú menovaní zo strany MZ SR a traja členovia zastupujú zakladateľov

Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. V roku 2021 pracovala Správna

rada v tomto zložení:

predseda: Ing. Juraj Buzinkai

člen: Ing. Marek Illéš
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člen: Ing. Vladimír Depeš

člen: Mgr. Nadežda Ferjančíková

člen: MUDr. Alena Kočálková

člen: MUDr. Gabriela Chowaniecová

člen: Mgr. Andrea Gálová

Členovia dozornej rady:

predseda doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc., m. profesor

člen MUDr. Danica Pavlíková

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 nemocnice MUDr. Plamen Kabaivanov.

Členovia porady vedenia:

námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti MUDr. Daniel Magula, CSc.

námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Zdenka Čavarová

ekonomicko-prevádzkový námestník Mgr. Zdenko Svoboda, MBA

vedúci referent kontroly a interných auditov Katarína Martišková

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“.
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Tabuľka  o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 292,20 298,55

z toho počet vedúcich zamestnancov 35 34

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 3 zamestnanci pracujú na

dohodu o pracovnej činnosti. Nezisková organizácia nemá žiadne iné účtovné

jednotky.

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 1.1.2021 do 31.12.2021. Bola zostavená za predpokladu

nepretržitého pokračovania organizácie vo svojej činnosti aj v roku 2022.

Účtovná závierka za rok 2021 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 1.1.2021 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.novembra 2010, opatrenia MF/26582/2011-74 z 13.decembra

2011, opatrenia MF/17613/2013-74 z 20.11.2013, opatrenie MF/22612/2014-74

z 3.12.2014, opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015- 74, opatrenia z 19.

septembra 2018 č. MF/13135/2018-74 a opatrenia z 5. decembra 2018 č.

MF/16715/2018-74 a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74.

Účtovníctvo organizácie je spracovávané výpočtovou technikou v programe

Navision Dynamics.

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 2021 bol stanovený vo výške 0,13. Daň bola mesačne

odvádzaná Daňovému úradu. Po skončení roka 2021 podľa ustanovenia § 50

ods. 4 zákona o DPH bol vypočítaný koeficient spôsobom podľa ods. 2 zo

skutočných výnosov. Koeficient pre rok 2022 bude 0,14.
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Špecializovaná nemocnica má zavedený a používa systém manažérstva kvality.

Prvá certifikácia bola 27.11.2006. V roku 2021 sa uskutočnil recertifikačný audit

manažérskeho systému v zmysle zmluvy o poskytnutí certifikačnej služby č.

013/21 čl. 3, bod 2 a) zo dňa 20.4.2021.

V roku 2021 boli uzatvorené zmluvy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti so

všetkými zdravotnými poisťovňami na trhu.

Spôsob ocenenia majetku a záväzkov

V roku 2021 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.

V roku 2021 dlhodobý nehmotný majetok obstaraný nebol.

V roku 2021 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 kúpou v celkovej sume 466 266,19 €. Na

obstaranie dlhodobého majetku boli použité finančné prostriedky z poskytnutého

účelového úveru od Československej obchodnej banky a od zdravotných
poisťovní.

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.

Názov položky Spôsob oceňovania
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Obstarávacia cena
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Vlastné náklady
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Reálna hodnota
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Obstarávacia cena
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Vlastné náklady
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Reálna hodnota
Zásoby obstarané kúpou Obstarávacia cena
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Vlastné náklady
Zásoby obstarané iným spôsobom Reálna hodnota
Pohľadávky Menovitá hodnota
Krátkodobý finančný majetok Obstarávacia cena
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy Menovitá hodnota
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov Menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Menovitá hodnota
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Účet Názov Obstaranie v r. 2020 Obstaranie v r. 2021 Nárast/pokles

112120 Oleje, mazadlá 168,77 81,86 -86,91

112121 Benzín a nafta 865,76 2 297,19 1 431,43

112130 Lieky, kyslík 1 511 773,59 1 984 533,54 472 759,95

112150 Zdravotnícky materiál 262 150,08 215 272,76 -46 877,32

112160 Potraviny 172 336,50 180 103,15 7 766,65

112170 Všeobecný materiál, DHM 137 479,96 122 984,65 -14 495,31

112171 Materiál na upratovanie 14 282,76 14 109,83 -172,93

112180 Údržbársky materiál 62 211,56 73 328,22 11 116,66

2 161 268,98 2 592 711,20 431 442,22

132000 Lieky a ZM Verejnej lekárne 1 187 393,68 1 455 486,80 268 093,12

Spolu

Členenie zásob

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.

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.
Majetok Počet rokov odpisovania

Softvér nad 2 400 € 4
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok do 2 400 
€ jednorázovo
Budovy a stavby 40
Počítače od 166 - 1 700 € bez DPH jednorázovo
Komunikačné zariadenia 4
Osobné automobily 4
Čerpadlá a kompresory 6
Zdvíhacie a manipulačné zariadenia 6
Medicínske a terapeutické prístroje 6
Chladiace a mraziace zariadenia 6
Ostatné stroje a prístroje 6
Nábytok od 166 - 1 700 € bez DPH jednorázovo
Osobné a nákladné výťahy 6
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Textová časť k Čl. III.

Prírastky dlhodobého hmotného majetku:

Samostatné hnuteľné veci

Monitor vitálnych funkcií BLT Q5  s príslušenstvom 2 845,80

Monitor vitálnych funkcií BLT Q5  s príslušenstvom 2 845,80

Ventilátor Nasal High Flow 5 899,20

Inter.a exter.kamerový systém 280,80

EKG FUKUDA FX-8300 3 360,00

DIFFUSTIK - prístroj pre meranie transferfaktora 22 830,00

Synology - dátové úložiško 2 405,00

Plazmový sterilizátor Crystal 100 59 520,00

Koberec ARGUS 1 744,00

Kancelárska zostava 2 120,31

Drevenný obklad steny 1 962,93

Trafostanica-technol.časť 4 170,05

Centr. vzduchotech. jednotka doplnená o 2 klimat.j 28 920,53

Vysávač motor.STIHL SH 86 380,38

Nožnice mot. STIHL HS45 233,63

Krovinorez motor. STIHL FS260 644,53

Kosačka motor. STIHL RM650 T 612,83

Drvič motora 820,63

Chladiaca skriňa HR600 1 178,11

Inter.a exter.kamerový systém 279,00

Klimatizácia TOSHIBA 2 983,38

Prístroj VitaPCR PCRACO191 7 800,00

Notebook  Acer Swift - DM210068 780,71

Notebook  Acer Swift - DM210069 780,71

Mraz. boxFR-505 DM210060 533,58

Chladiaca vitrína na lieky 750,00

Mikroskop Leica DM2500 spolu s Flexacam C1 5 954,40

Digitálne hrudné odsávanie Thopaz 4 851,00

Digitálne hrudné odsávanie Thopaz 4 851,00

Mobilná dezinfekčná jednotka ROKO II. 1 127,04

Bodypletysmografia 25 199,97

198 665,32
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Drobný dlhodobý hmotný majetok

Pulzný oximeter Nonin Onyx 224,64

Pulzný oximeter Nonin Onyx 224,64

Spisová skriňa 1820x850x390 169,56

Spisová skriňa 1820x850x390 169,56

Chladnička Philco PTL 3352 289,00

Redukčný ventil O2 258,00

Pračka Whirpool 240,50

Prietokomer RTM3 212,82

Prietokomer RTM3 212,82

Prietokomer RTM3 212,82

Prietokomer RTM3 212,82

Prietokomer RTM3 212,82

Prietokomer RTM3 212,82

Prietokomer RTM3 212,82

Prietokomer RTM3 212,82

Prietokomer RTM3 212,82

Prietokomer RTM3 212,82

Redukčný ventil Mediselect II O2 258,00

Redukčný ventil 258,00

Lehátko vyšetrovacie 268,80

Viazací stroj FELLOWES GALAXY 363,94

Kancelárske kreslo Half 234,00

Videokolonoskop PENTAX EC34-i10L 840,00

Germicidný žiarič 405,84

Germicidný žiarič PROLUX 405,84

Germicidný žiarič PROLUX 405,84

POHOVKA ALABAMA/MALMO - Sivá 258,50

Kreslo Béžové ekokoža VANDEN 187,06

Kreslo Béžové ekokoža VANDEN 187,06

Kreslo Béžové ekokoža VANDEN 187,06

Váľanda čalunená Stefi 179,00

Videotelefón HANDSFREE 195,85

Projektor EPSON 347,10

Chladnička PHILCO 199,00

Pracovná stolička 655,31

Rokovacia stolička 231,39

Rokovacia stolička 231,39

Rokovacia stolička 231,39

Rokovacia stolička 231,39

Rokovacia stolička 231,39

Rokovacia stolička 231,39

Rokovacia stolička 231,39

Rokovacia stolička 231,39

Koberec 1 330,96

Logo nemocnice na stenu 438,25

Invalidný vozík s vyššou nosnosťou do 200kg 339,00

Invalidný vozík s vyššou nosnosťou do 200kg 339,00

Teplý výdajný stôl - vozík 1 186,80
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Teplý výdajný stôl - vozík 1 186,80

Stolík nástrojový 237,60

Stolík nástrojový 237,60

Stolík nástrojový 237,60

Stolík nástrojový 2 zásuvkový s madlom a nádobou 368,40

Stolík nástrojový 2 zásuvkový s madlom a nádobou 368,40

Stolík nástrojový 2 zásuvkový s madlom a nádobou 368,40

Klimatizačné zariadenie MIDEA 1 124,42

Klimatizačné zariadenie MIDEA 1 124,42

Klimatizačné zariadenie MIDEA 1 124,42

Germicidný žiarič  Promos 234,00

Germicidný žiarič  Promos 234,00

Germicidný žiarič  Promos 234,00

Germicidný žiarič  Promos 234,00

Germicidný žiarič  Promos 234,00

Germicidný žiarič  Promos 234,00

Germicidný žiarič  Promos 234,00

Laboratórna podstava konštrukcie C 170,40

Skriňa laboratórna 8 zásuvková, presklenná 234,00

Vyšetrovacie lehátko so zdvih.podhlav a nohami 306,00

Kartotéka 170,64

Kartotéka 170,64

Videovrátnik 652,67

Videovrátnik 652,67

Stolík nástrojový 186,00

Chladnička GODDESS 207,80

Skartovačka PREMIUM M10 176,64

Lavička do čakárne 169,20

Lavička do čakárne 169,20

Snímač čiarov.kódov pre EKG 222,00

Tlačiareň HP Neverstop Laser 1000w 167,12

Tlačiareň HP Neverstop Laser 1000w 167,12

Tlačiareň HP Neverstop Laser 1000w 167,12

Váha presná 1000g/d 864,00

Mobilný telefón Samsung Galaxy A52s 5G čierny 444,00

Mobilný telefón Samsung Galaxy A52s 5G čierny 444,00

Mobilný telefón Xaiomi Mi 11 Lite čierny 6+128GB 384,00

Mobilný telefón iPhone 12 mini čierny 720,00

Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G Modrý 324,00

Mobilný telefón Xaiomi Mi 11 Lite čierny 6+128GB 384,00

Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G Modrý 324,00

Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G Modrý 324,00

Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G Modrý 324,00

Mobilný telefón Xaiomi Redmi Note 10 5 G modrý 252,00

Mobilný telefón Xaiomi Redmi Note 10 5 G modrý 252,00

Mobilný telefón Xaiomi Redmi 9T 228,00

Mobilný telefón Samsung Galaxy A52s 5G čierny 444,00

Mobilný telefón Xaiomi Mi 11 Lite čierny 6+128GB 384,00

Mobilný telefón Apple iPhone 12 64GB čierny 876,00

Kávovar KRUPS ESSENTIAL ESPRESSO 245,30

Prietokomer dvojitý MediFlowTec 216,00

34 464,01
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Stavby

Vodáreň /zosilovacia stanica v 23 101,65

Nový pavilón 1 065,80

Nový pavilón 211,18

Administratívna budova A10 791,88

Ochranná konštrukcia nad mníšskym príbytkom 68 943,52

94 114,03

Dopravné prostriedky

0,00

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. 0666/17/08763, zmluvy č.

0949/18/08763 a zmluvy o účelovom úvere č. 0948/18/08763, zmluvy č.

0437/21/08763 a zmluvy o účelovom úvere č. 0436/21/08763.

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

2998/5 1878 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 2 032 497,00 €. Právo zodpovedajúce

vecnému bremenu podľa § 31a zákona 213/1997 Z. z. v prospech Slovenská

republika – Ministerstvo zdravotníctva SR na nehnuteľný majetok parc. č. a

stavby: 2998/2 a vodojem, 2991/8 trafostanica a ČOV, 2991/9 a požiarna

nádrž s. č. 2717, 2991/10 a vodáreň s. č. 2716, 2991/11, 2992/2, 2994/1,

2994/2, 2996/2 a hospodárska budova, 2998/1, 2998/2 a garáže, 2998/3,

2998/4, 2998/6,2998/7, 2998/8 a nový pavilón s. č. 2423, 2998/9, 2998/11,

2998/12, 2998/13,2998/14, 2998/15, 2998/16 a súbor garáži,2998/25 a vodáreň,

2999/2, 2999/5, 2999/8, 2999/10, 3001/2, 3004/4, 3004/5, 3004/6, 3005/2 podľa

V 176/05 -69/05, - 93/10 za katastrálne územie 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:
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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:

 Bodyplethysmograph systém, RTG vyšetrovacia sklopná stena EURASCOP

 Ultrazvukový prístroj Aloka,

 RTG prístroj Arcovis,

 Kostný denzitometer Hologic Sahara,

 Röntgenové zariadenie,

 Biochemický imunoanalyzátor Elecsys,

 Videobronchoskop

Vecné bremeno na liste vlastníctva č. 3 – KÚ Horné Lefantovce

 právo prechodu cez p. č. 685/19 v prospech vlastníkov bytovky s. č. 464 na

parc. č. 685/4

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

bytu č. 2, 3,4

 právo prechodu k bytovke s.č. 461 na p. č.685/8 a pozemku p. č. 685/19 vlast.

bytu č 1,2,3,4

 právo prechodu k bytovke s.č. 466 na p. č.685/9 a pozemku p. č. 685/19 vlast.

bytov č 1 –10

 právo prechodu cez pozemok p. č. 722/1,722/11 a 736 v prospech vlastníkov

domov s.č.499 na p. č. 722/2, s. č. 450 na p. č. 722/4, s. č. na p. č. 722/3, s. č.

452 na p. č. 722/5

Poistenie:

Celková suma poistenia bola v roku 2021 v hodnote 16 406,97 €

Z toho:

 poistenie majetku 5 671,60 €

 poistenie bytov 300,22 €

 poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa

zdravotníckeho zariadenia 5 483,99 €

 povinné zmluvné poistenie zodpovednosti

za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 520,00 €

 havarijné poistenie za vozidlá v celkovej výške 1 568,00 €

 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov

a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti 2 461,00 €

 poistenie majetku zakúpeného z nenávratných finančných prostr. 402,16 €
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Poistné zmluvy sú uzatvorené v poisťovni UNION a poistná zmluva zodpovednosti

za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti je

uzatvorená s Colonnade Insurance S.A. pobočka Košice.

Opravné položky k pohľadávkam v celkovej sume 4 121,11 € - zúčtovanie v r.

2021

 Opravná položka k pohľadávke za Občianske združenie Pallas Aténa

v celkovej sume 409,61 € bola tvorená v rokoch 2008-2010.

 V roku 2012 bola tvorená opravná položka za Európsku zdravotnú poisťovňu

v celkovej sume 3 711,50 €.

V roku 2021 boli zúčtované opravné položky k pohľadávkam pri trvalom vyradení

z účtovníctva na základe inventarizačného zápisu v zmysle vykonanej

inventarizácie k 31.12.2020 a na základe odporúčaní audítorov – ID: 210192 zo

dňa 6.9.2021 vo výške 409,61 € a 3 711,50 € .

Krátkodobé pohľadávky

hlavná činnosť podnikateľská činnosť

za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou 827,98 0,00 827,98

odberatelia za prenájmy a služby s tým spojené 0,00 9 584,82 9 584,82

odberatelia ostatné 16 847,99 0,00 16 847,99

pohľadávky - zálohy (314) 464,00 0,00 464,00

pohľadávky voči zdravotným poisťovniam 1 510 158,35 0,00 1 510 158,35

ostatné pohľadávky (315) 6 132,18 0,00 6 132,18

daňové pohľadávky 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé pohľadávky spolu: 1 534 430,50 9 584,82 1 544 015,32

Pohľadávky po lehote splatnosti v lehote splatnosti

za zdravotné poisťovne 0,00 1 510 158,35 1 510 158,35

ostatné pohľadávky z obchodného styku 16 775,99 10 484,80 27 260,79

ostatné pohľadávky - zálohy (314) 0,00 464,00 464,00

ostatné pohľadávky (315) 0,00 6 132,18 6 132,18

daňové pohľadávky 0,00 0,00 0,00

Spolu: 16 775,99 1 527 239,33 1 544 015,32

Celkové krátkodobé pohľadávky z obchodného styku sú v sume 1 537 883,14 €.

 311 – odberatelia 1 537 419,14 €

 314 – zálohy 464,00 €

Ostatné krátkodobé pohľadávky v sume 6 132,18 €, z toho :

 platby kartou cez terminál 116,61 €

 neuhradené dobropisy od odberateľov 5 936,43 €

 nedoplatky nájomníkov za služby 79,14 €
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Iné pohľadávky v sume 0,00 €

 Súdny poplatok a trovy konania 26 656,26 € k 31.12.2020

Na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre Sp.zn.:12C/123/2013-266 zo dňa

22.7.2021 bola uhradená pohľadávka žalobcov vo výške 9 337,92 €. Zostatok

pohľadávky vo výške 17 318,34 € bol zúčtovaný do nákladov – ID: 210264 .

Pohľadávky celkom k 31.12.2021 boli 1 544 015,32 €, uvedená suma je

hodnota brutto pohľadávok.

Časové rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období:

Účet 381100 – náklady budúcich období v sume 922,16 €

Na účte je zaúčtované poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú

prevádzkou motorových vozidiel v sume 520,00 € a poistenie majetku

zakúpeného z nenávratného finančného príspevku poskytnutého MZ SR v sume

402,16 €.

Vlastné zdroje krytia obežného a neobežného majetku:

Zisk z roku 2020 vo výške 456,19 € bol na základe rozhodnutia správnej rady

zaúčtovaný s rezervným fondom a fondom tvoreným zo zisku. Zostatok fondov

tvorených zo zisku k 31.12.2021 je 53 166,71 €. Nemocnica v roku 2021 vytvorila

zisk v sume 565,97 €. .

Krátkodobé rezervy v celkovej sume 370 840,48 € tvoria náklady za :

 Nevyčerpané dovolenky 182 705,24 €

 Audítorské práce 2 280,00 €

 Súdny spor PhDr. Segečová S. 65 495,24 €

 Možnosť ušlej mzdy 15 000,00 €

 Hmotná zainteresovanosť 11 160,00 €

 Súdny spor Mesto Veľký Meder 30 000,00 €

 Rezerva na odmeny za rok 2021 64 200,00 €

Zostatok dlhodobého bankového úveru, ktorý nemocnica získala na

spolufinancovanie „Rekonštrukcie tepelného hospodárstva“ vo výške

294 780,28 €, bol k 1.1.2021 169 532,28 €. V roku 2021 bola splatená čiastka

39 552,00 €. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2021 je 129 980,28 €. Úroky

z úveru, ktoré sú stanovené pohyblivou sadzbou boli uhrádzané mesačne.

Celková suma úrokov bola 2 751,27 €.
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V roku 2019 bol poskytnutý úver od ČSOB na spolufinancovanie investičného

zámeru „Zmena dokončenej stavby prístavbou únikového schodiska,

evakuačného výťahu a priestoru pre dočasné umiestnenie zosnulých“ do

výšky 484 000,00 €. Z poskytnutého úveru sme do konca roka 2019 vyčerpali

344 101,35 €. V roku 2020 bol dočerpaný úver vo výške122 941,12 €. Spolu

čerpaný úver vo výške 467 042,47 €. Úver sa začal splácať vo februári 2020.

V roku 2021 bola splatená čiastka 61 776 €. Zostatok nesplateného úveru k

31.12.2021 je 348 638,47 €. Z poskytnutého úveru boli zaplatené úroky vo

výške 5 596,62 €.

V roku 2021 bol poskytnutý úver od ČSOB na spolufinancovanie investičného

zámeru

„Výstavba nového priechodu a výťahu v liečebnom pavilóne B“ vo výške

170 000,00 €. Úver sa bude splácať od januára 2022 v mesačnej výške 1 889,00

€. Z poskytnutého úveru boli zaplatené úroky vo výške 617,36 €.

Krátkodobé záväzky k 31.12.2021 spolu: 1 375 144,44 €

Krátkodobé záväzky

V lehote splatnosti Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021 Prírastok/úbytok

Celkom: 1 151 993,66 1 375 144,44 223 150,78

Z toho:  záväzky voči zamestnancom 333 725,71 415 456,26 81 730,55

záväzky voči ZP a SP 213 992,41 263 960,00 49 967,59

daňové záväzky 67 637,83 97 999,42 30 361,59

ostatné záväzky 13 550,25 20 065,71 6 515,46

Z oobchodného styku spolu: 523 087,46 577 663,05 54 575,59

Z toho:               lieky a zdrav.materiál 290 161,16 409 256,26 119 095,10

potraviny 9 616,25 7 331,13 -2 285,12

energie 26 029,32 19 893,58 -6 135,74

ostatné dodávky 197 089,16 141 060,02 -56 029,14

ostatné z obchodného styku (325+326) 191,57 122,06 -69,51

Z toho záväzky v lehote splatnosti za podnikateľskú činnosť

V lehote splatnosti Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021 Prírastok/úbytok

elektrická energia 1 856,45 1 639,49 -216,96

plyn 179,85 121,33 -58,52

stočné 10,35 190,06 179,71

voda 8,55 0,00 -8,55

služby 8,41 21,37 12,96

0,00

Spolu 2 063,61 1 972,25 -91,36

Organizácia nemá  ku koncu roka 2021 záväzky po lehote splatnosti.
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Ostatné záväzky - účet 379 

Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021 Nárast/pokles

zrážky zamestnancov za 12/2021 6 847,10 9 963,73 3 116,63

dôchodkové pripoistenie za 12/2021 4 521,15 6 496,63 1 975,48

O2 za mobilné telefóny-splat. v r.2022 2 182,00 3 529,50 1 347,50

Preúčt. PHM z 335-tankovanie 31.12.21 0,00 75,85 75,85

Spolu: 13 550,25 20 065,71 6 515,46

Ostatné dlhodobé záväzky - účet 479

Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021 Nárast/pokles

zádržné pre fi. Ommos 15 640,97 21 229,20 5 588,23

O2 za mobilné telefóny-splat. v r.2023 259,50 2 725,00 2 465,50

Spolu: 15 900,47 23 954,20 8 053,73

Ostatné záväzky - účet 325 a 326

Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021 Nárast/pokles

Preplatky voči predpisu na nájomnom 148,71 79,20 -69,51

Nevyfaktúrované dodávky 42,86 42,86 0,00

Spolu: 191,57 122,06 -69,51
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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

Tabuľka č.2 
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Tabuľka o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Tabuľka o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
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Tabuľka o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného 

majetku

Špecializovaná nemocnica vytvorila v roku 2021 zisk v sume 565,97 € len vďaka

podnikateľskej činnosti, z ktorej bol výsledok hospodárenia + 16 385,40 €, zatiaľ čo

z hlavnej činnosti organizácia dosiahla stratu – 15 819,43 €.

Rok 2021

Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada predala na základe kúpnej zmluvy zo dňa

19.8.2021 firme P&M Services s.r.o. so sídlom Ludanice pozemok zapísaný

na LV č. 3 katastrálne územie Horné Lefantovce.

Predajná cena bola vo výške 87.117,30 €

Vstupná cena pozemku bola vo výške 322,98 €

Rozdiel vo výške 86.794,32  € 

Daň – 21 % vo výške : 18.226,81  €
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Tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovej straty

Tabuľka o tvorbe a použití rezerv
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Tabuľka o záväzkoch

Tabuľka o vývoji sociálneho fondu

Vzhľadom na pretrvávajúce neodstránenie nedostatkov a nedorobkov diela „Zmena

dokončenej stavby prístavbou únikového schodiska, evakuačného výťahu a dočasného

umiestnenia zosnulých“ podľa zmluvy o dielo č. 1/2018, nastáva rozdiel medzi vzájomne

započítanými záväzkami medzi našou nemocnicou a spoločnosťou OMOSS, na strane

dodávateľa je vo výške -33 252,00 € a na strane odberateľa vo výške 16 747,99 €. Toho

času prebiehajú vzájomné rokovania o vysporiadaní.

Právny zástupca nemocnice konštatuje, že vzhľadom na vyššie uvedené, nie je vec riadne

ukončená a predpokladá, že hospodárenie našej nemocnice by nemalo byť uvedenou

transakciou žiadnym spôsobom významne ovplyvnené.
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Tabuľka o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
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Účet 384 000 - výnosy budúcich období v celkovej sume 506 054,30 €

Tabuľka o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich 

období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

Bezodplatne nadobudnutého 

dlhodobého majetku 35 138,68 0,00 6 732,00 28 406,68

Dlhodobého majetku obstaraného z 

finančného daru 260 476,12 12 204,00 14 664,23 258 015,89
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z 

prostriedkov Európskej únie 60 712,59 20 000,00 4 152,00 76 560,59

Z nenávratného finančného príspevku 

z MZ SR 98 532,05 0,00 98 532,05 0,00

Dotácie z Mesta Nitra a NSK 67 443,22 0,00 1 435,00 66 008,22

Dotácie MZ - Covid 19 91 964,55 64 244,21 96 399,68 59 809,08
Podiel zaplatenej dane 7 179,56 9 995,85 7 179,56 9 995,85
Obstaraného z podielu zaplatenej 

dane 4 165,74 7 179,56 4 087,31 7 257,99

Spolu 625 612,51 113 623,62 233 181,83 506 054,30

Bezodplatne 35 138,68 0,00 6 732,00 28 406,68

384 107   Dýchací prístroj Chirana 31 057,68 5 256,00 25 801,68

384 216   Lôžko Plex 636,00 360,00 276,00

384 218   Lôžko Intema 3 445,00 1 116,00 2 329,00

Finančný dar 260 476,12 12 204,00 14 664,23 258 015,89

384 103   Rekonštrukcia telocvične 251 113,12 10 620,00 240 493,12

384 104   Rekonštrukcia I. odd. Paf 6 472,00 252,00 6 220,00

384 201   Dýchací prístroj AIRVO 2 5 899,00 901,23 4 997,77

384 202   Dar-nepoužité prostriedky 2 350,00 2 350,00 0,00

384 202   Polohovateľné lôžko 0,00 6 305,00 0,00 6 305,00

384 211   Kryokarter 541,00 541,00 0,00

Dotácie ŠR a EÚ 60 712,59 20 000,00 4 152,00 76 560,59

384 100   Práčovňa + NIS 45 712,59 4 152,00 41 560,59

384 102   Erb - Kaštiel v HL 15 000,00 20 000,00 0,00 35 000,00

Dotácie Mesto NR a NSK 67 443,22 0,00 1 435,00 66 008,22

384 106   Mníšsky prístrešok 0,00

Covid 19 91 964,55 64 244,21 96 399,68 59 809,08

384 300

Mobilná dezinfekčná jednotka 2 328,30 360,00 1 968,30

Pojazd.rtg prístr.BASIC 100-30 29 880,00 9 391,00 20 489,00

Monitor vitálnych funkcií BLT Q5 2 845,80 480,00 2 365,80

Monitor vitálnych funkcií BLT Q5 2 845,80 480,00 2 365,80

Diffustik 22 830,00 2 853,00 19 977,00

EKG Fukuda FX-8300 3 360,00 423,00 2 937,00

PCR prístroj 7 800,00 432,00 7 368,00

Zostatok mzdových za 11/2021 13,75 13,75

Zostatok mzdových za 12/2021 2 324,43 2 324,43

Zostatok z roku 2020-zúčtovanie -9 983,87 81 980,68 0,00

2 % daní 11 345,30 17 175,41 11 266,87 17 253,84

384 215

Ergometrický bicykel 3 007,74 1 332,00 1 675,74

Kryokarter 1 158,00 1 158,00 0,00

Podiel zaplatenej dane za rok 2019 7 179,56 7 179,56 0,00

Germicídny žiarič 1 225,16 1 225,16 0,00

Mikroskop 5 954,40 372,15 5 582,25

Podiel zaplatenej dane za rok 2020 9 995,85 9 995,85

Z nenávratného finančného 

príspevku z MZ   384 105 98 532,05 0,00 98 532,05 0,00

Spolu výnosy budúcich období 625 612,51 113 623,62 233 181,83 506 054,30

Zostatky dotácií a darov sa rozpúšťajú mesačne do výnosov vo výške odpisov

dlhodobého majetku.
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Informácie, ktoré dopĺňajú údaje vo výkaze ziskov a strát

Na účte 501 – spotreba materiálu v sume 2 650 613,52 € sú zaúčtované náklady na

hlavnú činnosť 2 598 040,91 € a to: pohonné hmoty, oleje a mazadlá v sume 2 046,44

€, lieky v sume 1 916 515,85 €, kyslík v sume 44 529,25 €, krv v sume 88 833,85 €,

zdravotnícky materiál v sume 201 334,66 €, potraviny v sume 136 446,06 €, drobný

hmotný majetok v sume 31 930,81 €, všeobecný materiál v sume 108 291,77 €,

materiál na údržbu v sume 68 112,22 €.

Náklady na podnikateľskú činnosť 52 572,61: potraviny v sume 44 175,01€

všeobecný materiál v sume 5 382,57 €, elektro, stavebný a inštalačný materiál za

2 480,13 € a drobný hmotný majetok za 534,90 €.

Na účte 502 – spotreba energie v sume 159 544,74 € sú náklady na hlavnú

činnosť - elektrická energia v sume 71 149,14 €, voda v sume 1 539,25 € a plyn

v sume 60 949,47 €.

Na podnikateľskú činnosť elektrická energia v sume 22 673,74 €, voda v sume

366,67 € a plyn v sume 2 866,47 €.

Na účte 504 – lieky a ZM vo verejnej lekárni, v sume 1 440 558,24 €.

Na účte 511 – opravy a udržiavanie v sume 86 422,79 € sú náklady na hlavnú

činnosť a to: opravy budov v sume 23 705,48 €, opravy vozového parku v sume

4 094,87 €, opravy zdravotechniky v sume 33 228,77 € a ostatná údržba a opravy

v sume 19 380,95 €.

Opravy na podnikateľskú činnosť - ostatná údržba a opravy 6 012,72 €.

Na účte 512 – cestovné v sume 5 431,94 €

Na účte 513 – Náklady na reprezentáciu v sume 1 738,36 €

Na účte 518 – ostatné služby v sume 286 866,31 € sú zaúčtované náklady na

hlavnú činnosť 276 679,38 €, z toho na: nájomné v sume 55 910,87 € (prenájom:

budovy starého pavilónu, fliaš a zásobníka na kyslík, biochemického analyzátora,

prístroja NIOX VERO), štúdie a posudky v sume 8 698,62 € (z toho náklady na audit

účtovníctva a recertifikačný audit boli 4 854,90 €), výkony výpočtovej techniky v sume

78 999,46 €, telefónne poplatky (pevné linky a mobilné siete) v sume 8 465,40 €,

výkony spojov - poštovné v sume 4 543,24 €, , ostatné výkony spojov 6 340,54 €,

stočné v sume 16 919,63 €, rekondičné pobyty v sume 547,00 €, rozbor vody,

odborné prehliadky zariadení, revízie v sume 5 791,34 €, účastnícke poplatky za

školenia a kurzy v sume 1 222,30 €, internet v sume 8 388,27 €, odvoz a likvidácia

odpadu v sume 24 207,25 €, na deratizáciu a dezinsekciu v sume 3 669,40 €,

právne služby 14 088,00 €, pracovná zdravotná služba 2 124,79 €, ochranu objektov

v sume 946,92 €, službu BOZP v sume 4 807,68 €, za poskytnutie zdravotnej služby

v sume 2 113,92 €, rekonštrukcia kostola Sv. Jozefa 3 690,00 €, vypracovanie
monitorovacích a kyberbezpečnostných správ 7 109,00 € , čistenie kanalizácie,
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dezinfekcia, deratizácia 7 145,71 a remeselnícke a iné služby v sume 10 570,04 €.

Na podnikateľskú činnosť sú zaúčtované náklady v celkovej sume 10 186,93 €, z

toho: revízia a odborná prehliadka tlak. zariadení a hasiacich prístrojov 171,70 €,

pracovná zdravotná služba 24,24 €, stočné, dodávka pitnej vody, 577,23 €, internet

185,64 €, služby BOZP a PO 122,51 €, ostatné služby 3 133,77 €, rozbor vody

a diagnostika úniku vody, analýza vody 422,69 €, čistenie kanalizácie Horné

Lefantovce 810,06 €, nájomné 2 158,11 €štúdie, posudky 280,00 €, výkony výpočtovej

techniky 1 917,70 €, telefónne poplatky 379,68 € a poštovné 3,60 €.

Na účte 531 – Daň z motorových vozidiel v sume 506,31 €.

Na účte 532 – Daň z nehnuteľnosti v sume 30 057,77 €.

Na účte 538 – Ostatné nepriame dane a poplatky v sume 13 220,57 € sú

zaúčtované náklady za komunálny odpad, pripojovací poplatok EE, diaľničné známky,

kolky, poplatky za rozhodnutia.

Na účte 541 – Zmluvné pokuty a penále v sume 0,07 € - od ZSE.

Na účte 543 – odpísané pohľadávky v sume 17 410,68 € -

zúčtovanie škody vo výške 17 318,34 na základe rozhodnutia Okresného súdu v Nitre

Sp. Zn.: 12C/123/2013-266 súvisiacu so sporom žalobcov M. Pašagič, S. Kerla, a G.

Major. Po lehote splatnosti vo výške 92,24 €

Na účte 544 – úroky z poskytnutých úverov od ČSOB - 8 965,25 €.

Na účte 545 – kurzové straty v sume 1,71 € - pri prepočte na eurá.

Na účte 547 – osobitné náklady v sume 0,00 €.

Na účte 548 – Manká a škody v sume 1 371,49 € sú zaúčtované náklady

z inventarizácie zásob vo verejnej lekárni – exspirácia liekov .

Na účte 549 – Iné ostatné náklady v sume 159 989,09 € sú zaúčtované náklady

na: poistné v sume 16 406,97 €, náklady z pomerného odpočtu DPH v sume

25 550,23 €, účte zaokrúhlenia a poplatkov v sume – 3,59 € a bankové a servisné

poplatky 3 747,19 €, zúčtovanie záväzku za zvyšovanie kvalifikácie MUDr. Krošlák – 6

028,98 €. Spolu 51 729,78 €.

Vytvorená rezerva na súdny spor - neplatnosť skončenia PP – vo výške 65 495,24 €

žalobcu PhDr. S. Segečová, č.k. 11/pr/12/2018.

Vytvorená rezerva vo výške 30 000,00 € na súdny spor vo veci žalobcu Mesto Veľký

Meder č. konania 27Cb/48/2020 – 164,

Na podnikateľskú činnosť 12 764,07 € náklady z pomerného odpočtu DPH

v sume 11 910,00 €, a bankové a servisné poplatky v sume 854,07 €.

Na účte 551 – Odpisy dlhodobého majetku v sume 388 557,02 € z toho

podnikateľská činnosť 11 288,40 € .
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Na účte 562 – príspevky 908,40 € zaplatený príspevok do Asociácie nemocníc

Slovenska a WHO.

Najväčšiu časť nákladov v ŠN tvoria mzdové náklady a náklady súvisiace so sociálnym

a zdravotným poistením zamestnancov, spolu v sume 7 517 979,15 €, čo predstavuje

57,86 % z celkových nákladov.

Na účte 602 – tržby z predaja služieb v sume 10 474 419,03, € sú okrem výnosov

za výkony od zdravotných poisťovní v sume 10 237 885,69 € a za sociálnu

poisťovňu v sume 312,13 € aj tržby za vyšetrenia od fyzických osôb v sume

1 288,83 €, od právnických osôb v sume 1 960,24 €, za výkony NIOX 14 623,00 €, za

nadštandardné výkony v sume 19 559,00 €, sprievod hospitalizovaných pacientov

v sume 40,00 €, uloženie ľudských pozostatkov v sume 90,00 €, za prehliadky mŕtvych

v sume 2 290,00 €, za stravovanie zamestnancov 89 009 €.

Tržby z predaja služieb za podnikateľskú činnosť: stravovanie cudzích stravníkov

v sume 100 744,75 €, výnosy za pranie bielizne v sume 5 916,43 €, výnosy za

upratovanie v sume 699,96 €.

Na účte 604 – za predaný tovar –verejná lekáreň – suma 1 583 544,06 €.

Na účte 624 – aktivácia dlhodobého majetku – 0,00 €.

Na účte 641 – zmluvné pokuty a penále – 0,00 €

Na účte 644 – úroky - 0,00 €.

Na účte 645 – kurzové zisky - 0,57 €. pri prepočte GBP na eurá.

Na účte 646 – nepeňažné dary – v celkovej výške 14 829,38 € sú zaúčtované výnosy

za lieky od firmy Servier Slovensko na základe darovacej zmluvy v sume 5 377,69 €,

výnosy za dezinfekčné prostriedky od Slovenskej lekárenskej spoločnosti na základe

darovacej zmluvy v sume 3 327,50 €, dýchací prístroj Chirana Aura od Ministerstva

zdravotníctva SR na základe Darovacej zmluvy č. 412/2020 v sume 5 256,00 €

- výnos vo výške odpisu, ostatné (prietokomery, papierové utierky, rúška, dezinfekcia )

v sume 868,19 €.

Na účte 647 – osobitné výnosy – v roku 2021 neboli osobitné výnosy.

Na účte 649 – ostatné výnosy v sume 63 300,26 € sú zaúčtované príjmy za škodu

od fyzických osôb 224,08 €, za škodovú udalosť 3 061,65 €, za náhradu nákladov

zamestnancov pri prehliadke kaštieľa v Horných Lefantovciach 200,00 €, za vratky od

zdravotných poisťovní z minulých rokov 566,70 € za vyhotovenie CD nosičov

407,50 €, výnosy za praktickú výučbu 8 372,51 €, výnosy z klinických štúdií

300,00 €,. Za zvyšovanie kvalifikácie-Dr. Orolínová-výpoveď z PP – 5 000,00 €, za

zdravotnú prehliadku 10,00 €, za umiestnenie reklamy od Softip – 2 217,00 €.

Na podnikateľskú činnosť sú zaúčtované výnosy v celkovej výške 42 940,82 €: výnosy

súvisiace s nájmom bytových a nebytových priestorov v sume 19 496,19 €, za

recepty 1 031,63 €, výnosy za právo prechodu cez pozemok v Horných Lefantovciach
od firmy P&M Services, Ludanice vo výške 22 413,00 €.
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Na účte 651 – tržby z predaja DHM - v celkovej výške 91 289,83 €.

Predaj pozemkov v Horných Lefantovciach firme P&M Services, Ludanice na základe

kúpnej zmluvy vo výške 89 006,50 € , predaj pozemkov MUDr. Nikola Ilievovi v sume

1 450,00 € a predaj frézy p. Jaroslavovi Brňákovi vo výške 833,33 €.

Na účte 658 – výnosy z nájmu v sume 12 376,81 € z podnikateľskej činnosti sú

výnosy za prenájom bytov 6 039,60 € a nebytových priestorov 6 337,21 €.

Na účte 662 – prijaté príspevky od organizácií v sume 18 150,23 € sú

zaúčtované výnosy vo výške odpisov: lôžko INTEMA 1 116,00 €, na rekonštrukciu

telocvične a I. oddelenia 10 872,00 €, kryokarter 541,00 €, dýchací prístroj Airvo 2

Nasal 901,23 €, od firiem v sume 1 520,00 € (Wespa, Signet, Asociáca výrobcov

klinickej výživy ) a na náklady spojené s Covid 19 v sume 3 200,00 €.

Na účte 663 – prijaté príspevky od fyzických osôb v sume 8 150,20 € sú

výnosy vo výške odpisov na darované lôžko PLEX v sume 360,00 € , zúčtovanie daru

z roku 2020 vo výške 2 350,00 € sponzorské dary od fyzických osôb vo výške

4 040,20 € a na náklady spojené s Covid 19 v sume 1 400,00 €.

Na účte 665 - Príspevky z podielu zaplatenej dane v sume 4 087,31 €

výnosy vo výške odpisov za zakúpené zdravotnícke prístroje: ergometrický bicykel –

1 332,00 €, kryokauter – 1 158,00 €, mikroskop – 372,15 €, germicídny žiarič – 1 225,16

€

Celkové výnosy z dotácii 691 sú 746 478,06 €, z toho:

Na účte 691100 – dotácie v sume 102 684,05 € zaúčtované vo výške odpisov:

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

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

 dotácia z MZ SR - nenávratný fin. príspevok 98 532,05 €

Na účte 691210 je zaúčtovaná dotácia od Mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho

kraja vo výške 9 340,00 € na Zoborský kláštor (Rákocziho altánok, Sprievodca

Zoborským kláštorom, Zriadenie kaplnky – sedes – I. etapa ). Vo výške odpisov Mníšsky

prístrešok – 1 435,00 €.

Na účte 691220 je zaúčtovaná dotácia od Ministerstva zdravotníctva SR vo výške

393 471,32 € na úhradu mzdových nákladov pre pracovníkov v I. línii Covid 2019.

Na účte 691230 je zaúčtovaná vo výške odpisov dotácia od Ministerstva zdravotníctva

SR vo výške 25 774,98 €.

Na účte 691240 je zaúčtovaná dotácia od Ministerstva zdravotníctva SR vo výške

213 772,71 € – refundácia bežných výdavkov.
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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

Termo infúzna pumpa 1 476,00 0,00

Videolaryngoskop 1 075,85 0,00

Mikroskop 0,00 5 954,40

Germicídny žiarič 0,00 1 225,16

Zostatok podielu zaplatenej dane 

bežného účtovného obdobia 2 551,85 7 179,56

Tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za: Suma

overenie účtovnej závierky 3 666,90

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu 3 666,90

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účet 781110 - najatý dlhodobý hmotný majetok

Majetok – zdravotnícke prístroje, zmäkčovacie a dávkovacie zariadenie v celkovej

hodnote 181 008,42 €, 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 hodnote 979,90 € a AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.

v počte 47 ks za 18 000,00 €, rozčlenené v analytickej evidencii podľa jednotlivých

oddelení a ambulancií.

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. 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.

 Spor č. k. 11pr/12/2018 vedený na Okresnom súde Topoľčany o určenie

neplatnosti skončenia pracovného pomeru žalobcu PhDr. Stanislava Segečová.

Vec nebola právoplatne ukončená.

 Spor č. k. 27Cb/48/2020-164 vedený na okresnom súde v Nitre vo veci kúpy

RTG prístroja žalobcu Mesto Veľký Meder.
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KULTÚRNE PAMIATKY

Nemocnica bola v roku 2021 naďalej ovplyvnená pandémiou COVID-19, kedy

bola časť lôžok reprofilizovaná. Celkovo bolo reprofilizovaných 44 lôžok.

Nemocnica bola aj počas tohto roka Ministerstvom zdravotníctva SR určená

ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Na mesačnej báze sa MZ SR predkladal

prehľad bežných a kapitálových výdavkov, ktoré súviseli so zvýšenými

nákladmi na prevádzku COVID pavilónu a liečením pozitívnych pacientov.

Následne nám MZ SR priebežne refundovalo uvedené náklady.

K 31.12.2021predstavovali predložené bežné náklady čiastku 133 480,84 €,

kapitálové 71 573,20 € a mzdové náklady 393 471,33 €.

Začiatkom roka 2022 neprišlo k zmenám zazmluvnených objemov zo strany

zdravotných poisťovní a pokračujeme v intenciách roku 2021, teda platobná

disciplína zostáva zachovaná.

Naďalej máme vyčlenený „COVID pavilón“, keďže prichádzajú nové mutácie

pandémie a s vyčlenenými lôžkami sme pripravení prijať pacientov na liečbu aj

počas roku 2022, keďže nevieme predpokladať celkové skončenie pandémie.

Po skončení pandemickej situácie bude tento pavilón opäť pretransformovaný

na pôvodné II. PaF oddelenie.

Dňa 24.2.2022 vypukol vojnový konflikt na Ukrajine. V súvislosti s vojnovým

konfliktom na Ukrajine vedenie neziskovej organizácie Nemocnice Sv. Svorada

urobilo analýzu možných účinkov a následkov na neziskovú organizáciu a

dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na

neziskovú organizáciu (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt,

energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie neziskovej organizácie

Nemocnice Sv. Svorada nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu

nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t. j. počas

nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

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.

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.

AKTUÁLNE UDALOSTI
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Príloha č. 2 – Rekonštrukcia a modernizácia majetku v nemocnici

Onkologické oddelenie

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a vybudovanie nového 

sociálneho zariadenia na izbách pacientov

Geriatrické oddelenie

Vybavenie pracovne sestier a spoločenskej miestnosti pre pacientov



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021
66

II. Pneumologicko-ftizeologické oddelenie 
(sčasti reprofilizované na Covid úsek) 

Zakúpenie nového plazmového sterilizátora a rekonštrukcie 

sociálnych zariadení na izbách pacientov.
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II. Pneumologicko-ftizeologické oddelenie 
(sčasti reprofilizované na COVID úsek) 

EKG prístroj, monitory vitálnych funkcií a  digitálny mobilný RTG prístroj  na 

snímkovanie pacienta na lôžku získané  z príspevku MZ SR na COVID úseku  
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Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Zakúpenie nového dýchacieho prístroja, rekonštrukcia vzduchotechniky, doplnenie 

klimatizačných jednotiek s ionizérmi a dovybavenie pracovne sestier
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Oddelenie funkčnej diagnostiky a novovybudované priestory pre oddelenie

Bodypletyzmograf a Diffustik – prístroj pre meranie transferfaktora
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Oddelenie klinickej biochémie

Zakúpenie mikroskopu z 2 % dane 

fyzických a právnických osôb

Priestory všetkých výťahov

Zakúpenie germicídnych žiaričov z 2 % dane 

fyzických a právnických osôb

Endoskopické oddelenie

Nový videobronchoskop a kolonoskop
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Výstavba nového prechodu a výťahu v pavilóne „B“
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Automatická tlaková stanica vody

Modernizácia a oprava automatickej tlakovej stanice vody – demontáž starých čerpadiel, 

železných nádrží a inštalácia nových čerpadiel, nerezovej beztlakovej nádrže 

a membránovej tlakovej nádoby
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Nové technické vybavenie

Motorový vysávač a fúkač, nožnice, krovinorez a kosačka, motorový drvič 

konárov, mobilná dezinfekčná jednotka
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Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Zakúpenie umývačky riadu, výdajného pultu na udržane teplej stravy

a pultového mraziaceho boxu
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Budova ekonomického oddelenia, pavilón E

Výmena vchodových dverí na budove ekonomického oddelenia, 

v nemocničnej lekárni výmena dverí a okien
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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 2021 nemocnica zaradila do majetku zrealizované investičné činnosti v

hodnote 68 943,52 €, ktoré postupne prebiehali od roku 2018 v jednotlivých

etapách. Jedná sa o ochrannú konštrukciu nad mníšskym príbytkom, ktorá bola

financovaná na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na účel „Ochranná

konštrukcia (zastrešenie) príbytku mnícha“.
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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. V roku 2021 nemocnica obdržala dotáciu

z Ministerstva kultúry SR vo výške 21 000 € na projekt „Záchranné reštaurovanie

štukového štítového erbu objektu kláštora Horné Lefantovce zapísaného v ÚZPF

pod číslom 1422/1. Dotácia bola použitá na reštaurátorské, umelecko-

remeselné, rekonštrukčné a dokumentačné práce spočívajúce i v nevyhnutnej

sanácii a úplnom stavebno - technickom statickom zabezpečení štítového erbu.
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Príloha č. 4 – Dodatok správy audítora
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