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

 
Krajský úrad v Nitre rozhodnutím č. 2004/05293 zo dňa 30.8.2004 zaregistroval dňom 
1.9.2004 pod č. OVVS/NO-42/2004  neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne 
prospešné služby s názvom „Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o.“ so 
sídlom Kláštorská 134, Nitra. Zakladateľmi sú Ministerstvo zdravotníctva SR a  265 
zdravotníckych zamestnancov. Zoznam zakladateľov a výška ich vkladov sú uvedené 
vyššie uvedenom  rozhodnutí KÚ v Nitre. 
Správna rada na svojom zasadnutí dňa 1.2.2005 prerokovala  návrh na zmenu názvu 
neziskovej organizácie „Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o.“ v zmysle § 
97, písm. i)  zákona č. 578/2004 Z.z. „ Zákon o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“  a zmenila názov na 
„Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.“ (ďalej len ŠN sv. Svorada Zobor, 
n.o., alebo nemocnica). Uvedená zmena  názvu bola vykonaná Dodatkom č. 1 
k Štatútu ŠN sv. Svorada Zobor, n.o (ďalej len Štatút). 
V registri  neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby na 
Krajskom úrade v Nitre bol Dodatok č. 1 k Štatútu zaregistrovaný  na základe 
rozhodnutia Krajského úradu v Nitre č. 2005/07939 zo dňa 1.6.2005. Rozhodnutie 
o zmene názvu nadobudlo právoplatnosť dňom 1.6.2005. 
V súčasnosti je register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby vedený na Okresnom  úrade v Nitre. 
Právnymi predchodcami Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. boli:  
 
1.9. 2004 - 31.05.2005  Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o.,   
1.3.1999  - 31.08.2004  Vysokošpecializovaný odborný ústav tuberkulózy a      

respiračných   chorôb   Nitra - Zobor, 
1.1.1994 - 28.02.1999      Odborný liečebný ústav  tuberkulózy a respiračných chorôb          

                                    Nitra - Zobor, 
1961 - 31.12.1993            Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb      

Nitra - Zobor, ako súčasť Ústavu  tuberkulózy  
a respiračných chorôb Bratislava -  Podunajské Biskupice,  

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

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

 
Kontakt:   tel.: 037/6941227 

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

poskytujúcich  všeobecne prospešné služby pod č. VVS/NO-
42/2004 

 
IČO:    37971832 

 
1.3 Zameranie neziskovej organizácie 

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

a)       diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, 
     b)       fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, 
     c)       gastroenterológia, 
     d)       geriatria, 
    e)       chirurgia, 

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

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

                                                                    

http://www.snzobor.sk/
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4)       Konziliárna lekárska služba v odbore a činnostiach: 
           a) cytologická diagnostika, 
           b) dermatológia, 
           c) gynekológia a pôrodníctvo, 

d)      kardiológia, 
e)      neurológia, 
f) oftalmológia, 
g) ortopédia, 
h) otorinolaryngológia, 
i) patologická anatómia, 
j) psychiatria, 
k) urológia. 

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

6) Osteocentrum 
7) Jednodňová starostlivosť v špecializovanom ambulantnom zariadení v odbore: 

a)       chirurgia. 
8) Liečebná výživa a stravovanie 
9) Ošetrovateľská starostlivosť 
10) Lekárenská starostlivosť 
11) Aplikácia vedy a výskumu 
      
Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je aktuálne povolené rozhodnutím MZ SR 
zo dňa 11. decembra 2013  pod č. S10974-OP-2013 k číslu Z03988/2012-OP podľa 
§11 v nadväznosti na  §17 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
23.decembra 2013.  
 
Okrem poskytovania aktivít v rámci predmetu činnosti je nemocnica zapojená do 
medzinárodného programu Zdravia podporujúcich nemocníc (v skr. HPH - Health 
Promoting Hospitals) a vyvíja svoje aktivity aj smerom do komunity (spolupráca najmä 
s mestom Nitra). Týkajú sa problematiky boja proti  rakovine pľúc, fajčeniu, prevencie 
a skorého záchytu osteoporózy, výživy v zlepšení starostlivosti o osoby v geriatrickom 
veku a o osoby s pľúcnymi chorobami, a i.  
 
Od 1. apríla 2003 zriadila Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vo vtedajšom 
Vysokošpecializovanom odbornom ústave TaRCH Nitra – Zobor školiace pracovisko 
v oblasti postgraduálneho vzdelávania v odbore pneumológia a ftizeológia a súčasne 
v oblasti pregraduálneho vzdelávania v odbore komplexná ošetrovateľská starostlivosť 
(v odbore pneumológia a ftizeológia), ktoré bolo od 1. júna 2004 ustanovené za 
výučbovú základňu SZU. Tieto vzdelávacie činnosti poskytuje Špecializovaná 
nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. i v súčasnosti. 
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Špecializovaná nemocnica  na základe Živnostenského listu č. ŽO-2005/09661/2/C05 
vydaného dňa 19.8.2005 Obvodným úradom v Nitre , Odborom živnostenského 
podnikania, je oprávnená vykonávať  nasledovnú  podnikateľskú činnosť : 

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

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

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

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

 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada n.o. Zobor sa riadi zákonom NR SR č. 
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004  Z.z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotných pracovníkov, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  ako aj platnými zákonmi v oblasti financovania, účtovníctva, hospodárenia 
s finančnými prostriedkami a majetkom. 
 
V roku 2014 bolo účtovníctvo vedené v zmysle Opatrenia Ministerstva financií 
Slovenskej republiky zo dňa 14.11.2007 č. MF/24342/2007–74, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie 
sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení  opatrení z 27.11.2008            
č. MF/24485/2008-74, z 12.3.2009 č. MF/10294/2009-74, z  3. decembra 2009            
č. MF/25238/2009-74, z 26.11.2010  MF/25000/2010-74,  z 13.12.2011                              
č.. MF/26582/2011-74, z 30.10.2013 MF/17616/2013-74, z 20.11.2013                        
č. MF/17613/2013-74 z 20.11.2013 a opatrenia   z 3.12.2014 č. MF/22612/2014-74.    
 

           Opatrením MF SR č.MF/21232/2014-31  zo dňa 17.12. 2014 bola nemocnica 
zaradená od 1.1.2015 do sektoru verejnej správy s povinnosťou mesačne predkladať 
údaje (finančné výkazy) z účtovníctva o príjmoch a výdavkoch do informačného 
systému Štátnej pokladnice za účelom hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. 
Finančný výkaz FIN 1a-12 je potrebné predkladať podľa rozpočtovej klasifikácie , čo 
znamená  viesť dvojité účtovanie. Okrem nákladov a výnosov viesť účtovníctvo aj 
o príjmoch a výdavkoch. Nemocnica musela výkaz FIN 1a-12 o príjmoch a výdavkoch  
predložiť Štatistickému úradu SR už aj  k 31.12.2014. 
 
Výdavky na svoju činnosť nemocnica uhrádzala z tržieb za zdravotnú starostlivosť na 
základe uzavretých zmlúv so zdravotnými poisťovňami v súlade so zákonmi: č. 
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, č.578/2004 Z.z. o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj z 
tržieb z podnikateľskej činnosti, vykonávanej na základe živnostenských listov  a z 
darov. 
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Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. má zavedený systém manažérstva 
kvality v súlade s normou ISO 9001:2008. V  roku 2014 ho uplatňovala na všetkých 
pracoviskách. V závere roka  2014 bol vykonaný 2.dozorný  audit  akreditovanou 
certifikačnou spoločnosťou ACB, s.r.o. Trenčín. Cieľom 2.dozorného auditu bolo 
preverenie zhody vybudovaného systému manažérstva kvality, či je systém 
udržiavaný, zhodnotenie cieľov a efektivity systému ohľadom na výsledky 
predchádzajúceho dozorného auditu a prípadne identifikácia oblastí zlepšenia 
systému manažérstva kvality. 
 Vedúci audítor na základe výsledkov auditu skonštatoval, že nemocnica má 
udržiavaný systém manažérstva kvality  a  odporučil certifikačnému orgánu ACB, aby 
vydal rozhodnutie o platnosti certifikácie  systému manažérstva kvality  podľa normy 
EN ISO 9001:2008 na ďalší rok pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, 
n.o.  Rozhodnutie bolo vydané 26.11.2014. 
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1.4     Orgány neziskovej organizácie 
 

a) Správna rada  
 
Podľa  zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby v znení neskorších predpisov, najvyšším výkonným orgánom 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o  je Správna rada.  
V zmysle citovaného zákona Správna rada schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku, 
výročnú správu a právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku. Rozhoduje 
o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania, ako aj  
o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, o zmenách 
v štatúte a o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie. 
 
Zloženie Správnej rady v roku 2014 bolo nasledovné: 
 
Predseda: 
 
PhDr. Ladislav Berecz   
 
Členovia: 
 
MUDr. Karol Bitter, CSc.  
Mgr. Zdenka Čavarová 
Ing. Jana Hanusová   
Ing. Pavol Meňky, PhD.,MPH, MBA  
MUDr. Peter Olajoš   
MUDr. Ľudovít Bajcár  do 13.9.2014 
MUDr. Jozef Weber, MPH, (nahradil MUDr. Ľudovíta Bajcára)  
 

b) Dozorná rada 
 
Dozorná rada je kontrolný orgán ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., ktorý dohliada na jej 
hospodárenie. Dozorná rada plní niektoré úlohy spojené s dohľadom nad riadnym 
a účelným hospodárením ŠN, nad nakladaním majetku a nad využívaním finančných 
prostriedkov.  
Členovia Dozornej rady k 31.12.2014 
predseda                      doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc., m. prof. 
člen                              Ing. Stanislav Jahodka  
člen              Ing. Tibor Lovecký   
 

c)  Riaditeľ organizácie 
 
Činnosť Špecializovanej nemocnice sv. Svorada  Zobor, n.o.  riadi riaditeľ, ktorého volí 
Správna rada.  
 
Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť nemocnice  a  koná v jej mene. 
Rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, ak nie sú zákonom č. 213/1997 Z.z., 
Zakladacou listinou, Štatútom alebo vnútornými normami vyhradené do pôsobnosti 
iných orgánov. 
 
Vo funkcii riaditeľ v roku 2014 bola: 
 
Ing. Erika Chudá  
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Poradným orgánom riaditeľa je Porada vedenia nemocnice. Členovia Porady vedenia 
nemocnice v roku 2014 boli: 
 
Ing. Tibor Lovecký -        ekonomicko- prevádzkový námestník ,  

   štatutárny zástupca riaditeľa;     
MUDr. Daniel Magula, CSc., -    námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti; 
Mgr. Zdenka Čavarová,  -     námestníčka ošetrovateľskej zdravotnej  

 starostlivosti;  
Katarína Martišková  -     referent kontroly a interných auditov. 
  

Prehľad organizačnej štruktúry ŠN sv. Svorada  Zobor,  n. o. platnej k 31.12.2014 
       
 

                                                                                                                                    
Graf  č. 1 
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1 2. Základné ukazovatele kvantity a intenzity poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti v roku 2014 

 
Na úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2014 poukazujú indikátory  
kvantity a intenzity  vyjadrované  podľa metodiky   Národného centra zdravotníckych  
informácií. 
        
V roku 2014  bolo v nemocnici  hospitalizovaných  4 360  pacientov, čo je o 236,5 
hospitalizovaných viac ako v roku 2013 (zvýšenie o 5,74 %).Toto zvýšenie možno  
v podstatnej časti pripísať nárastu počtu akútnych a neodkladných hospitalizácií 
z rozsiahleho spádového územia špecializovanej nemocnice v segmente respiračných 
chorôb (vrátane pneumoonkologických stavov a stavov vyžadujúcich poskytovanie 
intenzívnej starostlivosti). Pre ilustráciu možno dokumentovať nárast počtu 
hospitalizovaných pacientov s  respiračnou insuficienciou  na Oddelení anesteziológie 
a intenzívnej medicíny, ktorý medziročne činil 18,2%.    
  
V roku 2014 tak ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. poskytovala v tomto spektre ochorení 
špecializovanú starostlivosť nielen pre všetky okresy Nitrianskeho kraja, ale aj pre 
ďalšie okresy priľahlých krajov, t.j. pre cca 1,5 milióna obyvateľov. Mesačný  priemer  
hospitalizovaných   pacientov  predstavuje  cca  363  pacientov   na  šiestich  
lôžkových oddeleniach – dvoch oddeleniach pneumológie a ftizeológie, Oddelení 
klinickej onkológie, Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, Geriatrickom 
oddelení a Oddelení pre dlhodobo chorých - viď aj údaje v Tabuľke  č.1.  
                                                                                                                                     
Tab. č. 1 
 

 Rok 
2014 

Rok 
 2013 

Index 
2014/2013 

Rozdiel 
(2014-2013) 

Počet hospitalizovaných 4 360,0 4 123,50 1,06 + 236,5 
Počet ošetrovacích dní 47 590 47 342 1,01 + 248,0 
Priemerná ošetrovacia doba 
v dňoch 10,92 11,48 0,95 - 0,56 
% využitia postelí 67,91 67,55 1,01    + 0,36 
Evidenčný počet postelí  192    192 1,00  0,00 

 
 

V ambulantnej zložke  bolo v roku 2014  vyšetrených a  ošetrených  46 301 pacientov, 
čo bolo  o 375 viac  ako v roku 2013. Nárast počtu vyšetrených a ošetrených 
pacientov v roku 2014 bol  najmä na ambulanciách vnútorného lekárstva, diabetológie 
a klinickej imunológie a alergológie. 
Najmä v ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti pozorujeme dlhodobý trend 
nárastu hospitalizovaných pacientov, v priebehu posledných troch rokov tento nárast 
činil 20 % (rok 2011 – 3 635,5 hospitalizovaných, rok 2014 – 4 360,0 
hospitalizovaných). Na Oddeleniach pneumológie a ftizeológie dosiahla priemerná 
obložnosť viac ako 80 %, pričom najmä v jarnom a jesennom období sú tieto 
oddelenia  plne obsadené a začíname pociťovať nedostatok lôžkových kapacít.  
 
Trend počtu hospitalizovaných a ambulantných pacientov za posledných päť rokov je 
znázornený na grafoch č.  2 a 3.   
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Graf č.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)  uskutočnili v roku 2014 celkom   
467 247 vyšetrení  a ošetrení, čo je voči roku 2013 nárast  o 12,32 %. Tento trend je 
priamym dôsledkom absolútneho nárastu počtu tak hospitalizovaných ako i 
ambulantných pacientov a s tým súvisí nárast požiadaviek na spoločné vyšetrovacie 
a liečebné zložky vrátane zvýšenej potreby nákladov na zabezpečenie nevyhnutnej 
diagnostiky.  
 
 



 
 

11 

Percentuálny podiel poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo finančnom vyjadrení  pre 
zdravotné poisťovne v roku 2014 je zrejmý z nasledovného Grafu č.4: V ambulantnej 
ZS sú zahrnuté aj lieky so symbolom úhrady „A“.  

 
 
Graf č. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Výnosy z poskytovanej zdravotnej starostlivosti sú zúčtované  vo výške 6 613 103,14 
€  a  činili 97,72% z celkových výnosov nemocnice (6 767 639,53 €). Do výnosov 
z poskytovanej zdravotnej starostlivosti nie sú započítané medicínsky uznané výkony 
pre poistencov VšZP v čiastke  134 564,70 € z  lôžkovej časti zdravotnej starostlivosti, 
ktoré boli zo strany VšZP považované ako „nadlimitné“ a neboli uhradené. Nadvýkony 
v tomto  segmente  činia 4,20% oproti objednanému objemu zdravotnej starostlivosti 
za rok 2014. Preto aj v uplynulom roku pokračovali intenzívne jednania so 
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, čo rezultovalo vo vyššom dohodnutom objeme  
ústavnej zdravotnej starostlivosti s pozitívnym vplyvom na hospodársky výsledok 
(jednaniami so VšZP sa podarilo zvýšiť tento objem v roku 2014 o 181 000 € oproti 
roku 2013). 
I napriek úprave zmluvných vzťahov (hlavne s VšZP) počas roka 2014 však potrebný 
objem poskytovanej (medicínsky uznanej) zdravotnej starostlivosti ešte stále nebol 
postačujúco  pokrytý zdrojmi poisťovne, na čo nemocnica opakovane  písomne  
poukazovala a následne riešila aj osobnými rokovaniami, čo by mal vyriešiť zavedený 
e-Hospik, ktorý sa v zmysle úpravy zmluvných vzťahov s VšZP z 25.9.2014 začne 
uplatňovať od začiatku roka 2015.  
 
Uvedené údaje poukazujú na skutočnosť, že napriek viacerým sťaženým okolnostiam 
z hľadiska financovania  nákladových položiek (v roku 2014 ďalší zo zákona 
vyplývajúci nárast potreby mzdových prostriedkov lekárov a  ďalších zamestnancov 
nemocnice z dôvodu záväzkov vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, 
nákladov na lieky a stravu pre hospitalizovaných pacientov, ktorým poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti bolo síce zo strany VšZP medicínsky uznané, avšak 
z dôvodov tzv. „nadlimitných“ výkonov ešte stále neuhradené), sa podarilo udržať  
priaznivý vývoj v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v kvantitatívnych a intenzitných 
ukazovateľoch. Toto bolo konštatované aj v hodnotení nezávislou certifikačnou 
spoločnosťou, ako i hodnoteniami nemocnice zo strany zdravotných poisťovní 
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Investičné zámery nemocnice v roku 2014  boli realizované v objeme 730 547,09 € , 
vrátane“ Rekonštrukcie  priestorov a zariadení kuchyne“  čo je viac o 500 277,22  € 
oproti minulému roku, index: 3,17.   
Toto sa prejavilo nielen v rozšírení nákupov zdravotníckej techniky,  ale aj ďalšieho 
vybavenia nemocnice v interiéri: 

x úpravy priestorov kuchyne, 
x úpravy jedálne pre zamestnancov, 
x úprava priestorov ambulancií,  
x lôžkových oddelení,  
x úprave pracovní , 
x spoločných priestorov nemocnice, a iné.  

ale aj v exteriéri: 
x okolie nemocnice,  
x vstupné priestory,  
x rozšírenie parkovacích možností pre pacientov a zamestnancov, a iné. 

Podrobne o tom aj s fotodokumentáciou pojednáva kapitola 6.1 tejto správy.  
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3. Hospodárenie organizácie 
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia nemocnice bol rozpočet. V novembri  
2013 bol predložený (v zmysle Čl. X. ods.5 Štatútu n.o.) na schválenie Správnej rade 
rozpočet na rok 2014. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný s celkovými výnosmi 
6 515 797 € a v rovnakej výške boli rozpočtované aj náklady.   
V mesiaci septembri 2014 bol rozpočet prehodnotený  v rámci jednotlivých 
nákladových a výnosových položiek.    
Výnosy z hlavnej činnosti nemocnice (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) v roku 
2014 boli oproti  rozpočtu vyššie o 3,43 %, absolútne o 209 452 €. Vyššie boli aj tržby 
a výnosy z podnikateľskej činnosti a dotácií  o 42 360 €.  
Rozpočet vo výnosovej časti bol prekročený o  3,87 %, v nákladovej časti  rozpočet 
bol prekročený len o 3,84%. 
Hospodárskym výsledkom  v roku 2014 po zdanení je zisk 1 918,76 €, nakoľko tvorba 
výnosov bola vyššia ako čerpanie nákladov, vrátane dane zo zisku .  
  
Dynamika rastu výnosov a nákladov v roku 2014 v porovnaní s rokmi  2010 až 2013 je 
vyjadrená v  Grafe č.5. 
 

Graf č.5 
             

 
 
Výnosy v roku 2014 boli vyššie v porovnaní s rokom 2013 o 155 489 €, index: 
2014/2013: 1,02. Najväčší nárast výnosov oproti roku 2013 bol zaznamenaný u VšZP 
(o 227 703 €), u ZP Dôvera (o 165 556 €) a o  11 848 € sa zvýšili tržby zo stravovania. 
Oproti roku 2013 vzrástli služby súvisiace s poskytovaním ZS pacientom o 6 218 € 
a tržby náhodilé o 6 593 €. 
Na druhej strane bol  zaznamenaný pokles u dotácii o 19 872 € (z dôvodu ukončenia 
projektu „Ďalší rozvoj ľudských zdrojov a profesionalizácia poskytovaných služieb“ ,  
hradeného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu) a výnosov od ZP UNION  o 28 414 
€. Poklesli aj výnosy od ZP za lieky so symbolom úhrady „A“ celkom o 175 109 €  
(lieky zo VšZP a ZP Dôvera boli dodávané prostredníctvom centrálneho nákupu 
liekov).   
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Hospodársky výsledok za rok 2014  podľa Výkazu ziskov a strát                                
Tabuľka č. 2                

Hospodársky výsledok nemocnice za rok 2014 bol ovplyvnený na strane výnosov 
zvýšenými  tržbami za výkony poskytnutej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné 
poisťovne v porovnaní oproti  rozpočtu o 157 907 € a v porovnaní s  rokom 2013 
absolútne o 362 845 €, index: 1,07.  
Pokiaľ by boli uhradené všetky nadlimitné, medicínsky uznané výkony zo strany VšZP, 
tak by výnosy za poskytnutú zdravotnú starostlivosť dosiahli pozitívne saldo vo výške 
103 133,70 €.  
Zvýšenými výnosmi z predaja služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti (mimo výkonov pre zdravotné poisťovne) a za  stravovanie v porovnaní 
oproti rozpočtu  o 226 442 €.  
Iné ostatné výnosy boli oproti rozpočtu prekročené o 9 615 € (index 1,23), z toho 
najväčšie prekročenie bolo u:  

x darov  nepeňažných - lieky o 2 444 € ,   

x ostatných výnosov o 5 526 €, (evidované na účtoch 649 140-190,940) 

x výnosy zo zberných surovín o 315 € 
Na strane nákladov boli oproti rozpočtu prekročené najmä: 

x osobné náklady o 57 170 € - zdôvodnené v časti 4 Personálna oblasť, 

x náklady na lieky a zdravotné pomôcky  o 123 161 € (vrátane liekov  so 
symbolom úhrady „A“), čo súviselo nielen s významným nárastom 
hospitalizovaných  pacientov, zvýšením prislúchajúcich nákladov spoločných 
vyšetrovacích a liečebných zložiek, ale najmä so zvýšením nákladov na 
podávanie inovatívnej liečby u ambulantných onkologických pacientov v rámci 
Centra pre indikáciu vybraných inovatívnych liekov pri liečbe hrudných nádorov 
( schváleného MZ SR v našej nemocnici ako jedného z piatich Centier v rámci 
SR), pričom parametre rozpočtu pre rok 2014 boli nastavené na základe 
reálneho počtu pacientov za rok 2013. 

 

    Výnosy v €   Hospodársky výsledok v € 

   

Z 
poskytnutej 

ZS 

Z 
podnikateľskej 

činnosti 
Celkom v € 

 

Z výnosov za 
poskytnutú 

ZS 

Z výnosov za 
poskytnutú 

PČ 

Spolu       
ZS + PČ 

         

-31 431,00 33 349,76 1 918,76 

Výnosy: z poskytnutej 
ZS 6 613 103,14   

6 767 639,53 
 

    
z podnikateľskej 
činnosti   154 536,39  

        
    Náklady v €  
         
Náklady: na poskytnutú 

ZS 6 644 534,14   

6 765 720,77 

 
    
na 
podnikateľskú 
činnosť   111 831,19  
daň z príjmov   9 355,44   
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Ostatné finančné náklady sú prekročené oproti rozpočtu len u položky: 

x daň z príjmov o 8 635 € (predaja bytov a pozemkov). 
Prekročenie vyššie uvedených nákladových položiek,  sme sa snažili zmierniť 
reguláciou čerpania niektorých  iných nákladov ( energie zníženie o 28 659 €, opravy 
a udržovanie o 10 267 €).  
Oproti rozpočtu boli nižšie čerpané  odpisy DHM a DNM a zostatková cena predaného 
DHM a DNM (o 60 239 €) a nižší odvod DPH ako sme rozpočtovali  (o 11 028 €).   
Nákladovú časť negatívne ovplyvňuje aj  udržiavanie prioritného – nevyužívaného 
majetku na prevádzke Horné Lefantovce, z ktorého časť je aj kultúrnou pamiatkou. V 
roku 2014  udržiavanie tohto majetku stálo nemocnicu 79 896 €. Z tejto sumy 
rozhodujúcou nákladovou položkou sú mzdové náklady súvisiace s prácou strážnikov 
tohto objektu a za služby na obsluhu technologického zariadenia (ČOV). Táto 
starostlivosť vyplýva našej nemocnici priamo z príslušných legislatívnych noriem. 
Keďže povolenie na prevádzkovanie  ČOV je platné do marca 2016, nemocnica 
intenzívne hľadá možnosti riešenia tohto  problému, rokuje s obcou Horné Lefantovce 
s príslušnými orgánmi štátnej správy. Nakoľko nemocnica nemá finančné zdroje na 
prípadné investície do ČOV, skúma možnosti ich získania z mimo rozpočtových 
zdrojov – štrukturálne fondy EÚ, Envirofond a ďalšie.   
Na odstránenie havarijného stavu na kaštieli v Horných Lefantovciach sme obdržali 
dotáciu z VÚC v sume 3 200 €.   
V súhrne možno konštatovať, že manažovanie schváleného rozpočtu v oblasti 
nákladov (plnenie rozpočtu  na 103,84 %) a výnosov (plnenie rozpočtu na 103,87 %) 
bolo priaznivé, aj keď v rámci jednotlivých nákladových a výnosových položiek 
vplyvom vonkajších faktorov dochádzalo k ich disproporciám s rozpočtom.  
Súčasťou účtovnej závierky za rok 2014  sú aj Poznámky (§ 5 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov), ktoré sú obsahovo zostavené v zmysle 
Prílohy č.4 k opatreniu  z 30.10.2013 MF/17616/2013-74 ,opatreniu MF/17613/2013-
74 z 20.11.2013 a opatreniu  z 3.12.2014 č. MF/22612/2014-74.    
Poznámky sú prílohou Výročnej správy. 
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3.1 Účtovná závierka  
3.1.1 Súvaha 
 

 

 
 

Strana aktív 
č.r.  Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

  Brutto  Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU   r. 002 + r. 009 + r. 021 001 9 720 181,18 6 058 492,28 3 661 688,90 3 330 306,64 

1. Dlhodobý nehmotný majetok  r. 003 až r. 008 002 419 392,30 416 434,94 2 957,36 8  765,36 

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                                               
012-(072+091AÚ) 003   0,00  

Softvér    013 - (073+091AÚ) 004 379 246,06 376 983,70 2 262,36 7  770,36 

Oceniteľné práva    014 - (074 + 091AÚ) 005 23 195,90 23 195,90 0,00 0,00 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 
079 + 091 AÚ) 006 16 950,34 16 255,34 695,00 995,00 

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

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  
(051- 095AÚ) 008   0,00  

2. Dlhodobý hmotný majetok   r. 010 až r. 020 009 9 300 788,88 5 642 057,34 3 658 731,54 3 321 541,28 

Pozemky     (031) 010 558 891,00 x 558 891,00 563 342,73 

Umelecké diela a zbierky  (032) 011 156,47 x 156,47 156,47 

Stavby    021 - (081 - 092AÚ) 012 5 008 283,32 2 921 789,83 2 086 493,49 2 257 347,45 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                
022 - (082 + 092AÚ) 013 2 480 950,95 2 087 971,48 392 979,47 255 297,92 

Dopravné prostriedky   023 - (083 + 092AÚ) 014 129 849,31 105 326,83 24 522,48 36 006,48 

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 
092AÚ) 015 4 653,32 4 653,32 0,00 0,00 

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

Drobný dlhodobý hmotný majetok  028 - (088 + 092AÚ) 017 328 726,54 327 010,38 1 716,16 10 335,29 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok  029 - (089 +092AÚ) 018 337 640,10 195 305,50 142 334,60 153 887,79 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  (042 - 094) 019 451 637,87 0,00 451 637,87 45 167,15 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 
(052 - 095AÚ) 020 0,00 0,00 0,00  

3 . Dlhodobý finančný majetok  r. 022 až r. 028 021 0,00 0,00 0,00  

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe  (061- 096 AÚ) 022 0,00 0,00 0,00  

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s  podstatným vplyvom  (062 - 096 AÚ) 023 0,00 0,00 0,00  

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 
AÚ) 024 0,00 0,00 0,00  

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 
067) - 096 AÚ 025 0,00 0,00 0,00  

Ostatný dlhodobý finančný majetok  (069 - 096 AÚ)   026 0,00 0,00 0,00  

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 
AÚ) 027 0,00 0,00 0,00  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 
(053 - 096 AÚ) 028 0,00 0,00 0,00  
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Strana aktív č.r.  
Bežné účtovné obdobie   

Bezprostredne 
predchádzajúc

e účtovné 
obdobie 

Brutto  Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051  029 1 640 875,43 4 121,11 1 636 754,32 1 780 342,33 

1. Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030 56 666,32 x 56 666,32 44 083,73 

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031 56 666,32 x 56 666,32 44 083,73 

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

Výrobky                                                               (123  - 194) 033     

Zvieratá                                                               (124 - 195) 034     

Tovar                                                         (132 + 139) - 196 035     

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

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

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

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391AÚ) 039     

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

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

3. Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042 982 299,00 4 121,11 978 177,89 1 004 471,30 

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ  043 981 016,15 4 121,11 976 895,04 996 826,77 

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044 1 282,85 0,00 1 282,85 4 206,49 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                 
(336 ) 045     

Daňové pohľadávky                                             (341 až 345)  046     

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

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

Spojovací účet pri združení                              (396 - 391AÚ) 049     

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050 0,00 0,00 0,00 3 438,04 

4. Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051 601 910,11 x 601 910,11 731,787,30 

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 2 359,57 x 2 359,57 3 916,18 

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 230 514,45 x 230 514,45 359 733,11 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054 369 036,09 x 369 036,09 368 138,01 

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

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056     

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059 057 875,89 x 875,89 5 816,52 

1. Náklady budúcich období                                              (381) 058 875,89 x 875,89 5 792,52 

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059 0,00 x 0,00 24,00 

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057 060 11 361 932,50 6 062 613,39 5 299 319,11 5 116 465,49 
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Strana pasív 
č.r.  Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
a b 5 6 

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

061 3 783 036,27 3 785 569,24 

1. Imanie a peňažné fondy                              r. 063 až r. 067 062 3 736 237,00 3 740 688,73 
Základné imanie                                                             (411) 063 3 736 237,00 3 740 688,73 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412) 064  0,00 
Fond reprodukcie                                                            (413) 065  0,00 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414) 066  0,00 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067  0,00 

2. Fondy tvorené zo zisku                               r. 069 až r. 071 068 44 880,51 43 253,23 
Rezervný fond                                                                (421) 069 12 539,40 12 458,04 
Fondy tvorené zo zisku                                                  (423) 070 32 341,11 30 795,19 
Ostatné fondy                                                                (427) 071  0,00 

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

072 
 0,00 

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

073 
1 918,76 1 627,28 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097 074 1 030 998,22 810  833,19   

1. Rezervy                           r. 076 až r. 078  075 111 159 ,42 82 441,55 
Rezervy zákonné                                                         (451AÚ) 076   
Ostatné rezervy                                                            (459AÚ) 077   
Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078 111 159,42 82 441,55 

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 
086 

079 524,53 469,28 

Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472) 080 524,53 469,28 
Vydané dlhopisy                                                               (473) 081  0,00 
Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ) 082  0,00 
Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475) 083  0,00 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476) 084  0,00 
Dlhodobé zmenky na úhradu                                        (478) 085  0,00 
Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ) 086  0,00 

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 
096 

087 808 961,36 583 910,77 

Záväzky z obchodného styku        (321 až 326) okrem 323 088 458 824,13 251 141,06 
Záväzky voči zamestnancom                               (331+ 333) 089 185 708,54 173 260,50 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami                                                          (336) 

090 
128 323,76 117 709,93 

Daňové záväzky                                                   (341 až 345) 091 29 099,61 33 815,78 

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

092 
  

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a 
vkladov                                                                          (367) 

093 
  

Záväzky voči účastníkom združení                                (368) 094   
Spojovací účet pri združení                                             (396) 095   
Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 7 005,32 7 983,50 

4. Bankové výpomoci a pôžičky                        r. 098 až r. 100 097 110 352,91 144  011,59 
Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ) 098 76 694,23 110 352,91 
Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ) 099 33 658,68       33 658,68  
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249) 100   

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103 101 485 284,62 520 063,06 
1
. 

Výdavky budúcich období                                               (383) 102 85,74 73,30 
Výnosy budúcich období                                                (384) 103 485 198,88 519 989,76 

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

104 5 299 319,11 5 116 465,49 
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3.1.2 Výkaz ziskov a strát  
 

   

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku  

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce  
účtovné obdobie 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu 

a b c 1 2 3 4 
501 Spotreba materiálu 01 1 650 124,81  18 069,81 1 668 194,62 1 754 644,33 

502 Spotreba energie 02 115 962,08 21 379,04 137 341,12 157 020,36 

504 Predaný tovar 03     

511 Opravy a udržiavanie 04 42 558,39 469,70 43 028,09 35 766,72 

512 Cestovné 05 6 585,72  6 585,72 8 668,20 

513 Náklady na reprezentáciu 06 1 416,11 1 416,11 1 416,11 589,72 

518 Ostatné služby 07 210 804,33 4 475,29 215 279,62 189 062,74 

521 Mzdové náklady 08 2 985 806,68 16 762,54 3 002 569,22 2 837 792,17 

524 Zákonné sociálne poistenie a 
zdravotné poistenie 09 1  051 429,42 5 899,40 1 057 328,82 997 183,30 

525 Ostatné sociálne poistenie  10 24 810,94  24 810,94 24 502,28 

527 Zákonné sociálne náklady 11 88 262,06 141,69 88 403,74 76 331,93 

528 Ostatné sociálne náklady 12     

531 Daň z motorových vozidiel 13 537,07  537,07 484,96 

532 Daň z nehnuteľností 14 17 825,01 863,36 18 688,37 18 763,58 

538 Ostatné dane a poplatky 15 5 747,00 31,02 5 778,02 6 625,07 

541 Zmluvné pokuty a penále 16     

542 Ostatné pokuty a penále 17    32 576,45 

543 Odpísanie pohľadávky 18     

544 Úroky 19 1 242,25  1 245,25 1 520,40 

545 Kurzové straty 20 1,80  1,80 3,52 

546 Dary 21     

547 Osobitné náklady 22 1 400,42  1 400,42 3 344,68 

548 Manká a škody 23     

549 Iné ostatné náklady 24 83 495,71 10 804,60 94 300,31 82 389,87 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného 
majetku 

25 355 979,53 21 680,45 377 659,98 362 150,75 

552 
Zostatková cena predaného 
dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku   

26  11 254,29 11 254,29 10 015,74 

553 Predané cenné papiere 27     

554 Predaný materiál 28     

555 Náklady na krátkodobý finančný 
majetok 29     

556 Tvorba fondov 30     

557 Náklady na precenenie cenných 
papierov 31     

558 Tvorba a zúčtovanie opravných 
položiek 32     

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33     

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34 544,83  544,83 685,83 

563,565, 
567 

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

35,36, 
37     

Účtová trieda 5 spolu            r. 01 až r. 37 38 6 644 534,14 111 831,19 6 756 365,33 6 600 122,60 
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Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku  

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie Hlavná 

nezdaňovaná 
Podnikateľská 

zdaňovaná Spolu 

a b c 1 2 3 4 
601 Tržby za vlastné výrobky 39 325 435,76 0,00 0,00 0,00 

602 Tržby z predaja služieb 40 6 549 561,35 51 357,86 6 600 919,21 6 372 918,82 

604 Tržby za predaný tovar 41     

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42     

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43     

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44     

614 Zmena stavu zásob zvierat 45     

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46     

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47     

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného 
majetku 48     

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 913,99  913,99 25 784,09 

641 Zmluvné pokuty a penále 50     

642 Ostatné pokuty a penále 51 150,90  150,90 819,699 

643 Platby za odpísané pohľadávky 52     

644 Úroky 53  1 226,41 1 226,41 1522,41 

645 Kurzové zisky 54 11,48  11,48  

646 Prijaté dary 55 241,60 2 802,00 3 043,60 3 534,76 

647 Osobitné výnosy 56 4 794,16  4 794,16 9 008,33 

648 Zákonné  poplatky 57    0,00 

649 Iné ostatné výnosy 58 4 224,24 37 014,28 41 238,52 56 334,22 

651 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 1,00 33 055,15 33 056,15 33 063,62 

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60    0,00 

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61    0,00 

654 Tržby z predaja materiálu 62     

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63    0,00 

656 Výnosy z použitia fondu 64    0,00 

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65    0,00 

658 Výnosy z nájmu majetku 66  29 080,69 29 080,69 39 256,89 

661 Prijaté príspevky od organizačných 
zložiek 67     

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 23 539,00  23 539,00 22 874,00 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 1 933,00  1 933,00 590,00 

664 Prijaté členské príspevky 70    0,00 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 13 114,00  13 114,00 11 923,08 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72     

691 Dotácie  73 14 618,42  14 618,42 34 489,99 

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73  74 6 613 103,14 154 536,39 6 767 639,53 6 612 149,90 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 

75 -  31 431,00 42 705,20 11 274,20 12 027,30 r. 74 - r. 38 
591 Daň z príjmov 76  9 355,44 9 355,44 10 400,02 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77     
Výsledok hospodárenia po zdanení  

78 -  31 431,00 33 349,76 1918,76 1 627,28 (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                      
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Majetok nemocnice (dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný) v nadobúdacej hodnote 
sa oproti stavu k 31.12.2013  zvýšil  o 4,71 %, absolútne  o 331 382,26 €. 
Najväčšie prírastky boli: 

x u strojov a zariadení (8 406,98 €) 
x drobného dlhodobého hmotného majetku ( 33 838,73 € ), 
x u ostatného dlhodobého hmotného majetku (5 922,39 €) 
x v účtovej triede – obstarania dlhodobého majetku - nezaradené investície   (406 

470,72 €) 
 

Prírastky  a úbytky v majetku sú podrobnejšie rozvedené   v časti  6 - Stav a pohyb 
majetku a záväzkov. 
Zostatková  hodnota vyššie uvedeného majetku sa v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom zvýšila  o 9,95 %  (absolútne  o 139 734,73 €).  

  
Obežný majetok v roku 2014 v  nadobúdacej hodnote sa v porovnaní s rokom 2013 
znížil absolútne o 143 588,01 €. Najväčší pokles  je zaznamenaný: 

x v pohľadávkach (- 26 293,41€ )  najmä u zdravotných poisťovní z dôvodu 
dodržiavania termínov úhrad faktúr. Pohľadávky voči  zdravotným poisťovniam 
činia  až 99,39 % z celkových pohľadávok ,  

x na finančných účtoch (- 129 877,19 €) najmä z dôvodu uhradenia faktúr za 
„Rekonštrukciu priestorov a zariadení kuchyne „ z vlastných zdrojov.  

Kladne hodnotíme situáciu, že nemocnica mala uhradené k 31.12.2014 všetky 
záväzky v lehote splatnosti.   
 
Nemocnica k 31.12.2014   má   majetok  [aktíva  +  obežný majetok + náklady 
budúcich období (predplatné   časopisov   a   poistného   na   rok 2015)]  v 
nadobúdacej hodnote   11 361 932,50 € a v zostatkovej hodnote 5 299 319,11 €.                                                                            
V porovnaní  s  rovnakým  obdobím  minulého  roku  sa  majetok  v zostatkovej  
hodnote zvýšil o 182 853,62 €  ( podstatné   zmeny  v  zostatkovej  hodnote  sú  
zdôvodnené v predchádzajúcich odstavcoch). 
 
Nemocnica má majetok krytý na 71,39 % vlastnými zdrojmi, 9,16 %  majetok je  krytý 
výnosmi budúcich období ( z dotácií  a darovanými finančnými prostriedkami, ktoré sa 
postupne odpisujú podľa výšky odpisov)  a 19,45 % je majetok krytý cudzími zdrojmi. 
Vlastné zdroje pozostávajú zo: 

x základného imania (3 736 237,00 €),  
x z rezervného fondu (44, 880,51 €),  
x z fondu tvoreného zo zisku (32 341,11 €).  

 
Do vlastných zdrojov patrí aj výsledok hospodárenia z roku 2014 v celkovej výške 
1 918,76 €.  
U základného  imania došlo  v roku 2014 k zníženiu o 4 451,73 € oproti roku 2013 
dôsledkom vyradenia  pozemkov  (pod predanými bytmi na Zobore) z majetku.  
 
U vkladov  zakladateľov ŠN, ktoré tvoria súčasť základného imania nebol v roku 2014 
na účtoch pohyb v porovnaní s  rokom 2013.  Vklad štátu – (prioritný majetok, ktorý 
vložilo MZ SR)  je vo výške  2 032 496,85 €  a vklady ostatných zakladateľov sú vo 
výške 202 444,60€.  
 
Cudzie zdroje majetku  predstavujú čiastku 1 030 998,22 €, z toho: 

x krátkodobé záväzky vo výške 808 961,36 €, 
x dlhodobý bankový úver predstavuje zostatok v sume 110 352,91 €.  

 
Medzi cudzie zdroje sa zaraďuje aj účet rezerv so sumou 111 159,42 €.   
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Majetková oblasť a stav záväzkov sú rozvedené v časti 6. Stav a pohyb majetku 
a záväzkov ako i v Poznámkach. 
U základného imania ako i prioritného majetku je riziko jeho možného zníženia 
v nasledujúcich rokoch v závislosti od výsledku súdneho sporu. Na Okresnom súde v 
Nitre  prebieha od roku 2009 súdny spor  pod č. 19C 68/09 o určenie vlastníctva 
k nehnuteľnostiam v k.ú. H. Lefantovce, ktoré pochádzajú z konfiškácie majetku 
Leopolda Edelsheim-Gyulaia a od roku 2014 spor na základe Platobného rozkazu č. k. 
12Ro182/2012-32 vydaný Okresným súdom v Nitre dňa 3.9.2012. Podľa tohto 
platobného rozkazu má ŠN vrátiť dar bývalým členom Správnej rady v celkovej sume 
165 969,60 €. Spor nebol v roku 2014 ukončený, nakoľko ŠN podala voči tomuto 
Platobnému rozkazu odpor. 
  
 
3.1.3 Poznámky 
 
Poznámky ako súčasť účtovnej závierky sú v prílohe Výročnej správy.  
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3.2  Správa nezávislého audítora  
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4. Personálna oblasť 
 
Celkový počet zamestnancov nemocnice k 31.12.2014 je: 

a) fyzické osoby:  292 zamestnancov,  
b) prepočítaný stav:  283,9 zamestnancov. 
 

Zamestnanci v našom zariadení boli v roku 2014 tak ako v rokoch predchádzajúcich 
doplňovaní a uvoľňovaní podľa potrieb zariadenia.  Vedenie nemocnice sleduje 
a analyzuje činnosť jednotlivých oddelení a pracovníkov, jednotlivých prevádzok, ich 
vyťaženosť v práci a podľa toho sa určuje ich počet na  jednotlivých prevádzkach.  

                                                                                                                                                                                                              
Tab. č. 3  

 
 
Kategórie zamestnancov 

Rok 2014 Rok 2013 Index (c/e) 
  Priemerný 

evidenčný 
počet 

Prepočítaný 
stav * 

Priemerný 
evidenčný 

počet 

Prepočítaný 
stav * 

Prepočítaný   
stav * 

a b c d e f 
Lekár 41,83   39,79 40,12 36,06 1,103 
Farmaceut 2,00 2,00 1,91 1,92 1,042 
Sestra 101,04 99,55 103,54 100,53 0,990 
Laborant 5,00 5,00 5,00 5,00 1,000 
Asistent I. (sanitár) 32,41 31,61 27,80 27,29 1,158 
Asistent II. 21,71 21,71 20,64 20,80 1,044 
Iný zdravotnícky pracovník  2,00 2,00 2,0 2,00 1,000 
Spolu zdravotnícki 
pracovníci 205,99 201,66 201,01 193,60 1,042 

THP 24,60 23,90 24,59 24,27 0,985 
Robotníci  a prevádzkoví 
zamestnanci 58,96 58,82 55,62 55,57 1,058 

Spolu ostatní 
zamestnanci 

83,56 82,72 80,21 79,84 1,036 

Celkom za zariadenie 289,55 284,37 281,22 273,44 1,040 
Pohyb  zamestnancov podľa kategórii ( fyzické osoby ) Tab. č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kategórie zamestnancov 
Evidenčný 

počet k 
 31.12.2013 

Pribudlo 
v roku 
2014 

Ubudlo v 
 roku 
2014 

Evidenčný 
počet  k  

31.12.2014 

Rozdiel 
(počet 
osôb) 

a b c d e f 
Lekár 41 8 7 42 +1  
Farmaceut 2 0 0 2 0 
Sestra 104 11 12 103 - 1 
Laborant 5 0 0 5 0 
Asistent I. (sanitár) 31 7 4 34 + 3 
Asistent II. 21 3 1 23 + 2 
Iný zdravotnícky  pracovník  2 0 0 2 0 
Spolu zdravotnícki 
pracovníci 206 29 24 211    + 5 

THP 25 3 4 24 - 1 
Robotníci  a prevádzkoví 
zamestnanci 62 14 19 57 - 5 

Spolu ostatní 
zamestnanci 87 17 23 81 - 6 

Celkom za zariadenie 293 46 47 292 -1 
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V priebehu roka 2014 bol zaznamenaný pohyb zamestnancov v počte 47 osôb, z toho 
boli:   

x 1 odchod na materskú dovolenku,   
x 7 odchodov do  dôchodku,   
x 4 z organizačných  dôvodov,    
x 19 osôb z dôvodu dohody o skončení pracovného pomeru, resp. výpovede zo 

strany zamestnanca, 
x 6 osôb z titulu ukončenia pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú,  
x 6 v skúšobnej dobe,  
x 2 osoby z titulu úmrtia  
x 2 osoby z titulu presunov v kategórií zamestnancov [(dôsledkom zvýšenia 

kvalifikácie a presunom z kategórie pomocný pracovník v zdravotníctve do 
kategórie Asistent I. (sanitár)].  
 

 
Zároveň  za sledované obdobie pribudlo 46 zamestnancov, čo znamená, že celkový 
stav zamestnancov sa znížil o 1.  Najväčší nárast (5) je u zdravotníckych 
zamestnancov, z toho v kategórii Asistent I (sanitár) o 3 a v kategórii Asistent II o 2.   
Celková fluktuácia pracovníkov v roku 2014 dosiahla tak 15,19 % [(podiel 44:289,55), 
započítané sú všetky odchody okrem presunov v rámci kategórií a odchodov na MD]. 
Celková fluktuácia zamestnancov  je najväčšia v kategórii sanitár a pomocný 
pracovník v zdravotníctve. Tieto kategórie patria vo všeobecnosti  medzi najmenej 
platené, napriek vysokým požiadavkám kladeným na ich fyzickú aj psychickú záťaž. 
Preto sa v decembri 2014 pristúpilo k miernemu zvýšeniu mzdy.  
 
Vývoj fluktuácie od roku 2010  je v nasledujúcom grafe: 
                                           
                                                                                                                    Graf č. 6  

 
                 
 
Fluktuácia v roku 2014 dosiahla najvyššie percento (15,19 %)  za  posledných päť 
rokov.  V roku 2014 fluktuácia z dôvodu: 

x skončenia pracovného pomeru dohodou činí 6,56 %,  
x odchodu do dôchodku 2,42 %,   
x zrušenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe činí 2,07 %,  
x skončenia pracovného pomeru na čas určitý predstavuje 2,07 %, 
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x organizačných zmien 1,38 %, 
x úmrtia 0,69 %.  

 
Mzdové náklady v roku 2014 sa oproti skutočnosti roku 2013  zvýšili o 164 777,05 € 
a so zákonnými nákladmi a poistením zvýšenie osobných nákladov oproti  roku 2013 
činí až  237 304 €.  Rast mzdových nákladov súvisí najmä so: 
- zvýšením miezd lekárov od 1.1.2014 v zmysle zákona č. 512/2011 Z.z., 
- zvýšením prepočítaného stavu zamestnancov, 
- zvýšením miezd ostatným kategóriám zamestnancov od 1.4.2014 (okrem lekárov 

a sestier) v zmysle záväzku z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa platnej na rok 
2014, 

- zvýšením  miezd sanitárom od 1.12.2014, 
- úpravou platov v kategórii sestra od 1.1.2014.   

 
Priemerná mzda vrátane refundácie náhrad za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti 
mimo pracoviska dosiahla v roku  2014  sumu  868,80 € (index  2014/2013: 0,997), 
čím po zákonnej úprave miezd lekárov v hodnotenom roku  mierne presiahla  úroveň 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014, ktorá bola vo výške 858 €.  

                                                                                                              Graf č. 7 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013 sa  vzdelanostná úroveň 

podstate nezmenila.  Pribudli  absolútne  2 zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním  
druhého stupňa (z toho 1 lekár, 1 sestra) a ubudli 2 zamestnanci s prvým  stupňom 
vysokoškolského vzdelania. Menšie zmeny nastali aj u iných kategórií.   

Zo súčasného stavu zamestnancov s vysokoškolským  vzdelaním druhého stupňa 
je 5,55 %  pracovníkov s vedeckou a vedecko-akademickou hodnosťou. 

 
V oblasti vzdelávania sa v našej nemocnici využívali všetky jeho formy – 

inštitucionalizované vzdelávanie najmä prostredníctvom SZU v Bratislave, 
neinštitucionalizované formou účasti na podujatiach organizovaných našou 
nemocnicou v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Slovenskou 
poľnohospodárskou univerzitou, Spolkom ponitrianskych lekárov, Slovenskou 
lekárskou komorou a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, ďalšími 
stavovskými organizáciami, ústavné semináre a samoštúdium. 

 
Štyri sestry a sedem lekárov si zvyšovali v roku 2014 kvalifikáciu formou 

špecializačnej prípravy za definovaných podmienok v rámci platnej legislatívy. 
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 Aj v roku 2014 nemocnica organizovala celoslovenskú vedecko-odbornú 
konferenciu XXXI. Zoborský deň a XII. Západoslovenský deň o osteoporóze, na ktorej 
sa zúčastnilo viac ako 500 účastníkov z celého Slovenska.  

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

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

V rokoch 2010 – 2012 prebiehala realizácia projektu „Ďalší rozvoj ľudských 
zdrojov a profesionalizácia poskytovaných služieb“  na základe   Zmluvy o poskytnutí   
nenávratného   finančného príspevku č. Z 27140130094 zo dňa 21.6.2010 v znení 
Dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7. Oficiálne realizácia projektu bola ukončená k dátumu 
30.11.2012.  

Finančné vysporiadanie,  nebolo   v roku 2012 a 2013 ukončené a prešlo až do 
roku 2014.  Nemocnica vrátila preddavok v sume 12 937,33 € a zo SIA sme obdržali 
poslednú nárokovanú čiastku v sume 5 651,45 €. V zmysle podmienok Zmluvy, 
nemocnica musí podávať v rokoch 2014, 2015 a 2016 (do 31. marca) Následné 
monitorovacie správy. 
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5.Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
     

Prevod finančných prostriedkov  z roku 2013 bol v nasledovnom členení:      Tab. č.5 
           v  € 
Hotovosť v pokladniach  3 585,62 
Bankové účty spolu 727 871,12 

Z toho: bežné účty 725 655,35 
 účet sociálneho fondu  1 064,28 
 FO  tvorený 6 b.j. 1 151,49 
Financie spolu: 731 456,74 
 
Príjmy od 1.1.2014 do 31.12.2014 boli nasledovné:  
                      Tab. č. 6 
Príjem: od zdravotných poisťovní 6 475 107,35 

príjem z vyšetrenia pre  Sociálnu poisťovňu, 
Penam, SÚPO, Životné poistenie 2 283,50 

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

15 089,58 

za vyšetrenia NiOX   16 968,00 
refundácia  nákladov  z Európskych 
štrukturálnych fondov na projekt: 
„Ďalší rozvoj ľudských zdrojov 
a profesionalizácia poskytovaných služieb“ 

5 651,75 

za prenájom nehnuteľností a služby s tým 
súvisiace, predaj služieb (pranie) 82 665,51 

za klinické štúdie , etická komisia 4 957,98 
úložné, obhliadka mŕtvych 1 795,00 
z predaja  DHM ,  13 224,48 
od zberných surovín  495,30 
za stravovanie – zamestnanci a  cudzí 
stravníci  

88 549,09 

bankové úroky  1 226,76 
za prenájom plochy počas  vzdelávacích 
akcií  

5 135,98 

parkovné-zamestnanci, pacienti 639,20 
asignácia 2% dane od fyzických 
a právnických osôb 12 645,88 

refundácia za štúdium, rekondičné pobyty , 
súkromné tel. hovory, poistné, za OOP 
a ostatné poplatky a refundácie od 
zamestnancov 

3 857,34 

Dary, dotácie, granty spolu: 11 133,00 
v tom: Mesto Nitra 5 000,00 
           VÚC Nitra 3 200,00 
           Liga proti rakovine 1 000,00 
           Obec Borovo 300,00 
           Od ostatných darcov 1 633,00 

 Ostatné príjmy 150,90 
Príjmy spolu:  6 741 576,60 
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                  Tab. č. 7 
Výdaje: mzdy zamestnancom  2 365 297,53 
 odvody do SP  1 011 630,47 
 odvody do ZP 418 907,43 
 doplnkové dôchodkové  

poistenie 
24 637,79 

 daňový úrad – dane (bez DPH)  289 024,53 
 daňový úrad – DPH 17 835,76 
 splátka dlhodobého úveru                       

a úrokov,  
                             33 658,68                                   
                               1 242,25 

 dodávateľom za tovar a služby 2 696 194,17  
 vrátenie preddavku SIA na 

vzdelávanie z roku 2012 
12 937,33 

Výdaje spolu:  6 871 365,94 
 
 
Vrcholový manažment pravidelne mesačne sledoval a riadil peňažné toky (Cash Flow) 
s cieľom zabezpečiť likvidné prostriedky potrebné na úhradu vznikajúcich záväzkov 
organizácie a na druhej strane i na zamýšľaný rozvoj nemocnice.  
Príjmy za sledované obdobie boli vo výške 6 741 576,60 €, čo je v porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roku zvýšenie  o 28 795,401 €. Na účtoch a v pokladni 
organizácii zostalo k 31.12.2014 celkom 601 667,43 €. Disponibilný zostatok 
finančných zdrojov tvorí dostatočnú rezervu,  aby nemocnica mohla plniť svoje 
záväzky  ihneď od prvých dní nového roku. 
 
Celkové príjmy organizácie vrátane zostatku na účtoch a v pokladni činili spolu 
7 473 033,34 €.  
Príjmy   od  zdravotných  poisťovní  za   poskytovanú  zdravotnú  starostlivosť  
predstavujú 6 475 107,35 €, čo činí 96,05% z príjmov prijatých v roku 2014. Príjmy od 
zdravotných poisťovní sa v porovnaní s minulým rokom zvýšili o 428 740,16 €.  
Medzi ostatné príjmy s najvyšším podielom v roku 2014 patrili najmä príjmy: 
� za stravovanie cudzích stravníkov  a zamestnancov, 
� z  prenájmu nehnuteľností a za služby s tým spojené, 
� z vyšetrení NiOX,  
� za zdravotnú starostlivosť (ZS)  a služby súvisiace s poskytovaním ZS , ktoré nie   
     sú hradené z verejného poistenia, 
� z predaja dlhodobého nehmotného majetku,  
� z asignácie 2% dane z príjmov  fyzických a právnických osôb,  
� z darov, dotácií a grantov, 
� zo vzdelávacej akcie Zoborské dni,  
� z klinických štúdií 
� z Európskych štrukturálnych fondov ako refundácia oprávnených nákladov na 

realizovaný projekt v rokoch 2010-2012 „Ďalší rozvoj ľudských zdrojov 
a profesionalizácia poskytovaných služieb“. 
 

 
 

 
 



 30 

6.Stav a pohyb majetku a záväzkov 
6.1Majetok organizácie 
6.1.1Stále aktíva 

                        Údaje v  €,      Tab. č. 8 
 
Nehmotný a hmotný 
investičný majetok : 

 
 
 
 
 

 
Nadobúdacia 

hodnota 
k  1. 1. 2014 

 
 
 
 

 
Prírastky    

za  r4k  
2013 

 
 
 
 

 
Úbytky  za         

rok 
2014 

 
 
 
 

 
Oprávky  za 

1.-12. 
2014 

 
 
 
 

 
Zostatková 
hodnota k 

31.12.2014 
 
 
 

a b c d e f 
Dlhodobý nehmotný majetok       
Software 379 246,06 0,00   0,00 376 983,70 2 262,36 
Oceniteľné práva -licencie    23 195,90 0,00 0,00 23 195,90 0,00 
Ostatný  DNM  16 950,34 209,88 209,88 16 255,34 695,00  
Obstaranie DNM 0,00 209,88 209,88 0,00 0,00 
Spolu:  419 392,30 419,76 419,76  416 434,94 2 957,36 
Dlhodobý hmotný   majetok      
Pozemky 563 342,73 0,00 4 451,73 0,00 558 891,00 
Umelecké diela 156,47 0,00 0,00 0,00 156,47 
Stavby 5 021 633,21 54 863,79 68 213,68 2 921 789,83 2 086 493,49 
Stroje, prístroje a zariadenia 2 472 543,97 218 423,77 210 016,79 2 087 971,48 392 979,47  
Dopravné prostriedky 
a inventár 

 129 849,31 0,00 0,00 
 

105 326,83 24 522,48 

Pestovateľské celky trvalých 
porastov 

        4 653,32 0,00 0,00 
 

4 653,32 0,00 

Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 

294 887,81      38 857,71 5 018,98 327 010,38 1 716,16 

Ostatný dlhodobý HM 331 717,71 5 922,39 0,00 195 305,50   142 334,60 
      
      
Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku 

 45 167,15 724 538,38 318 067,66 0,00 451 637,87  

Spolu:  8 863 951,68    1 042 606,04  605 768,84 5 642 057,34 3 658 731,54 
Stále aktíva spolu: 9 283 343,98 1 043 025,80 606 188,60 6 058 492,28 3 661 688,90 

 
V roku 2014  prírastky majetku boli u:  

 
    ►  ostatného dlhodobého nehmotného majetku o 209,88 €.  Do majetku bol zaradený 

softvér, MS Office 2013 pre podnikateľov 32 bit/ 64 x   209,88 € 
 
►  stavieb o 54 863,79 € . Do majetku boli zaradené:  
                 Modernizácia pavilónu „B“ (plastové okná, dvere )                18 353,65 € 
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� Modernizácia pavilónu „C“ (plastové okná, doregulovacia                     
stanica plynu)                                                                               12 199,39 € 

� Modernizácia pavilónu „D“  - plastové dvere                                     880,94 € 
� Rekonštrukcia priestorov  pre chladiarenské boxy na uloženie  

mŕtvych tiel                                                                                     1 665,19 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Parkovisko pre osobné autá v areáli nemocnice                            6 829,04 € 
� Prístrešok z pavilónu „A“ do pavilónu „E“                                       5 860,40 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Prístrešok k prístupu do OKB a II. Odd. PaF – pavilón „D“            4 896,00 € 
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� Prístrešok pred vchodom do pavilónu „C“                                      1 723,20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Klimatizácia v pavilóne „D“ – OKB                 2 455,98 € 
 

►  strojov prístrojov a zariadenia  218 423,77 €. Do majetku boli zaradené: 
� zdravotnícke prístroje v hodnote 119 817,23 €. V uvedenej kategórii považujeme 

za najvýznamnejšie prírastky: 
x Parný sterilizátor UNISTERI HP 336-2                                             41 371,20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x   Pacientsky ventilátor na invazívnu pľúcnu ventiláciu SAVINA 300   23 993,03 € 
x Intubačný  fibrobronchoskop FI-16 BS                                             13 722,00 € 
x Ventilačný prístroj BIPAP Trilogy 202 (2% daní)                                 10 155,00 € 
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x Ventilačný prístroj BIPAP Trilogy 100w PO set                                  9 384,00 €  
x Ventilačný prístroj Auto BiPAP Bi Flex   (2% daní)                               2 988,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Diagnostický rtg monitor – 2 ks 
    (pracovná stanica DELL Precision 1700M)                                      11 712,00 € 
x Pracovná stanica Digitálny rádiografický systém pre PACS               3 036,00 € 
x Prístroj EKG  CardiMAX  FCP-7101                                                   2 262,00 € 
x Gastrofibroskop OLYMPUS GIF-                                                        1 194,00 € 

 
� zdravotno technické vybavenie v hodnote 5 470,80 € , z toho: 

x  polohovacia posteľ Trend 2C elektrická (dar – Jednota Coop Ba) v hodnote                                              
                                                                                                     2 374,80 € 

x Chladiaci dvojbox CMWW na uloženie mŕtvych tiel                        3 096,00 € 
 

� Ostatné samostatné hnuteľné veci v hodnote  93 135,74  €, z toho: 
¾ Technologické zariadenie do kuchyne, v rámci Rekonštrukcie priestorov 

a zariadení kuchyne  v hodnote 75 961,34 €, z toho: 
x Sklopná panvica plynová 80 l Mareno                                       6 157,97 € 
x Plynový sporák 6-horákový s el. rúrou                                       5 033,23 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Plynový kotol s  nepriamym ohrevom 140 l–2ks                      13 084,26 €  
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x CUCIMAX–univerzálny plynový smažný a varný agregát tlakový 

 s mixérom                                                                               12 134,14  € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Košová umývačka riadu AC2P s APRS                                   31 995,83 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Zmäkčovač vody automatický ERWSK-60                                2 482,87 €   
x Odsávač pár  priestorový OOP s osvetlením – 2 ks                   5 073,04 €  

 
¾ Zabezpečovacie zariadenie objektu SP Lefantovce                         17 174,40 € 

 
►  ostatného dlhodobého hmotného majetku o 5 922,39  €. Týka sa : 

� rekonštrukcie miestnosti centrálnej sterilizácie v pavilóne „A“. 
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► drobného dlhodobého hmotného majetku (od 166 do 1 700 €) v hodnote 

38 857,71 €.   Do užívania boli zaradené:  
�  zdravotno-technické vybavenie a zdravotnícke zariadenie  v celkovej hodnote 

9 341,56 € , z toho:  
x 5 ks vozík invalidný FS 209AE -61(924,00 €), 
x 3 ks chodítko U-2B (585,00 €), 
x 1 ks Labcounter L1-register.krv. elem (400,00 €),  
x 2 ks tansportný voztík (1 709,76 €), 
x 7 ks germicidný žiarič PROLUX GM30W/A/SPO (2 436,00 €), 
x 2 ks germicidný žiarič GSO 36W (472,80 €), 
x 2 ks stolík nástrojový so zásuvkami (418,80 €), 
x 7 ks nočný stolík (1176,00 €), 
x 3 ks stôl laboratórny (957,60), 
x 1 ks vyšetrovacie lehátko (261,60 €). 

 
� vybavenie ambulancií a lôžkových oddelení  nábytkom v celkovej hodnote   

4 780,81 €,  
� výpočtová a informačná technika–PC a tlačiarne v celkovej hodnote 8 593,93 €, 
� vybavenie ostatných pracovní  878,20  €, 
� vybavenie stravovacej prevádzky ďalším zariadením (pracovné stoly, umývacie 

stoly, výlevka a ostatné drobné zariadenie) v celkovej hodnote   10 617,71 €. 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ďalší drobný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 4 645,50 €, z toho: 
x 1 ks chlorátor na odpadovú vodu (820,05 €),  
x 2 ks chladnička BEKO  (493,00 €), 
x 1 ks pračka Elektrolux EWF 1286 LEV  (472,47 €), 
x 1 ks sušička Elektrolux  (395,78 €),  
x 3 ks vlajkové stožiare  (871,20 €),  
x 1 ks regál Tokyo  (179,00 €),  
x 1 ks zváračka obalov MELAseal  (744,00 €), 
x 1 ks kladivo vŕtacie GBH 40 DCE (670,00 €). 

 
Okrem vyššie uvedeného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 
investičného majetku bol v roku 2014 zakúpený drobný hmotný majetok (od 17 € do 
166 €) v celkovej hodnote 37 717,08 €, vrátane ochranných odevov  a nemocničnej 
bielizne. Tento drobný hmotný majetok bol ihneď po zakúpení daný do spotreby a je 
evidovaný len v operatívnej evidencii.  
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V roku 2014 nemocnica mala zámer komplexnejšie rekonštruovať a  modernizovať 
špecializované ambulancie. Uchádzala sa o pridelenie nenávratného finančného 
príspevku z prostriedkov Operačného programu MZ SR . Bol vypracovaný projekt pod 
názvom „Komplexná modernizácia špecializovaných ambulancií poliklinickej časti v 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n. o. – 2014“. Nemocnici sa však na 
tento projekt nepodarilo získať finančné prostriedky, vzhľadom na nesplnenie 
podmienky oprávnenosti žiadateľa, ktorá požadovala, aby oddelenie lôžkovej 
a poliklinickej časti bolo prevádzkovo aj stavebne oddelené.  

 
K úbytku majetku došlo   v  nasledovných účtovných triedach:  
   
► obstaranie dlhodobého nehmotného majetku účtovná trieda 041 – zaradenie 

obstaraného majetku na príslušné majetkové účty (209,88 €), 
► pozemky, účtovná trieda 031 – zníženie o 4 451,73  € dôsledkom predaja 

pozemkov  pod bytmi, parcela č. 2999/12 o výmere 87,00 m2; parcela č. 2999/13 
o výmere 65 m2 a parcela č. 2999/15 o výmere 64 m2, 

►  stavby, účtovná trieda 021 – zníženie o 68 213,68 € dôsledkom predaja bytov na 
Kláštorskej ul. číslo popisné 394/144, 391/140 a 392/138  aj s pozemkami pod 
nimi boli predané na základe Uznesenia Najvyššieho súdu zo dňa 21.10.2010  
v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zákonov, 

►  stroje, prístroje a zariadenia, účtovná trieda 022 – vyradenie  fyzicky a morálne 
opotrebovaného majetku  (210 016,79.- €),  

►   drobný dlhodobý hmotný majetok, účtovná trieda  028 – vyradenie dôsledkom 
fyzického a morálneho  opotrebenia (5 019,98 €),  

►   obstaranie dlhodobého hmotného majetku , účtovná trieda 042 -  zaradenie 
obstaraného majetku na príslušné majetkové účty (318 067,66 €).  

 
 
Na účte zostal nezaradený majetok v hodnote  451 637,87 €.  
Rozpis  nezaradených projektov na stavby  a stavebné práce: 
 

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

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

-       projekty  a poplatky za projekty na rekonštrukciu kuchyne     17 150,23 € 
-       stavebno – montážne práce na rekonštrukcii kuchyni          395 119,32 €   
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6.1.2 Obežné aktíva                                                                                                                 
                   Údaje v  €,    Tab. č. 9 
 Stav 

k 31.12.2014 
    Stav 

k 31.12.2013 
Rast    (+) 
Pokles (-) 

Zásoby 56 666,32 44 083,73 + 12 822,59 
Z toho : PHM 0 0 0 
             lieky+medicínsky kyslík 34 758,80 25 522,79 + 9 236,01 
             zdravotnícke  pomôcky 8 325,52 8 203,18 +122,34 
             potraviny 4 180,64 4 711,78 - 531,14 
             všeobecný materiál 8 495,04 4 634,93     + 3 860,11             
             údržbársky materiál 750,02 854,75 -104,73 
             materiál  vo vlastnej dielni 156,30 156,30 0,00 
Pohľadávky v netto hodnote 978 177,89 1 004 471,30 -26 293,41 
Finančný majetok 601 910,11 731 787,30 -129 877,19 
Z toho : pokladnica 2 359 ,57  3 916,18  -1 556,61 
             v tom: peniaze v hotovosti  2 116,86 3 585,62 - 1 468,76 
                        ceniny (kreditné karty) 242,71 330,56 -  87,85 
             bankové účty  599 550,54 727 871,12 - 128 320,58 
Z toho: bežné účty  593 518,62 725 655,35 +    - 132 136,73 
            účet soc. fondu 1 370,69 1 064,28 +306,41 
            Fond opráv tvorený v 8. b.j. 1 051,04 0,00 + 1 051,04 
            Fond opráv tvorený v 6. b.j. 2 259,22 1 151,49 + 1 107,73 
            Fond opráv tvorený v 4. b.j. 979,15  0,00 + 979,15 
            Správa bytov                                      371,82 0,00 +371,82 
Obežné aktíva spolu 
Časové rozlíšenie 

1 636 754,32  
875,89 

1 780 342,33  
5816,52 

-143 588,01 
- 4 940,63 

 
6.1.2.1  Sociálny fond 
                                                                                                            Údaje v  €,      Tab. č. 10                                                                                                         
Text Skutočnosť 

k 31.12.2014 
Stav sociálneho fondu k 31.12.2013 469,28 
Tvorba fondu 25 997,24 

Povinný prídel vo výške 1,00% zo základu 25 732,14 
Prídel vo výške sumy potrebnej na úhradu výdavkov na dopravu 
do zamestnania  

265,10 

Zdroje spolu: 26 466,52 
Použitie fondu:  
- na závodné stravovanie 4 373,80 
- na kultúru, rekreácie 0 
- na regeneráciu pracovnej sily 13 253,70 
- na cestovné 8 314,49 
- na sociálne výpomoci nenávratné a ostatné použitie  0,00 
Použitie spolu: 25 941,99 
Stav sociálneho fondu k 31.12.2014 524,53 
 



 38 

6.2 Záväzky          
Údaje v  €,        Tab. č. 11                                               

  
Nemocnica eviduje  k 31.12.2014 záväzky (krátkodobé)  v hodnote 808 961,36 €. 
Dlhodobé záväzky (záväzky zo sociálneho fondu) sú v  hodnote 524,53 € a bankové 
úvery sú vo výške  110 352,91 €. Oproti minulému roku sa bankové úvery znížili 
o 33 658,68 € (splátka úveru).  Na druhej strane má nemocnica pohľadávky voči 
odberateľom a ostatným subjektom  v celkovej čiastke 978 177,89 €, t.j. saldo 
pohľadávky verzus všetky druhy záväzkov je  aktívne  ( 58 339,09 €).  
Oproti roku 2013  došlo k zvýšeniu   krátkodobých záväzkov , index 1,38. Zdôvodnenie 
viď aj v časti záväzky v lehote splatnosti. U pohľadávok došlo   k zníženiu   (index 
0,97).  

  Graf č. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á V Ä Z K Y   Záväzky spolu 
v  € 

 

k  
31.12.2014 

k  
31.12.2013 

               k  
                 31.12.2012 

DODÁVATELIA 425 569,69 
 

197 889,62 
 

436 026,81 

Z toho: lieky a ZP 87 463,63 116 292,64 240 356,13 
           SPP 14 702,89 27 704,14 17 268,95 
           ZVaK 818,90 781,54 861,70 
           Západoslov.  energetika   8 828,83 4 872,71 -1566,63 
           Slovak Telecom 73,99 1 288,88 710,30 
           odvoz a likvidácia       
           odpadov 444,95 0,00 246,24 

           investiční     
           dodávatelia                                                       282 719,94 6 758,86 122 551,74 

           ostatní dodávatelia 26 050,71 28 874,05 46 165,53 
           iné zdrav. zariadenia 4 465,85 11 316,80 9432,85 
VEREJNÉ FINANCIE 157 423,37 151 525,71 137 878,32 
 z toho: Daňový úrad 29 099,61 33 815,78 27 471,74 
         Sociálna poisťovňa 90 651,23 83 136,25 78 186,88 
         zdravotné poisťovne 37 672,53 34 573,68 32 219,70 
         z toho: VšZP 28 275,22 25 457,10 23 685,24 
                     Dôvera 7 272,58 6 441,49 6358,05 
                     Union 2 124,73 2 675,09 2 176,38 
ZAMESTNANCI                           185 708,54 173 260,50 179 215,19 
INÉ ZÁVÄZKY 40 260,06 61 704,22 8210,02 
Spolu: 808 961,36 584 380,05 761 330,34 



 
 

39 

6.2.1 Členenie záväzkov  
 

A) V lehote splatnosti        Tab. č. 12 
 
 

k  
31.12.2014 

 
 

k  
31.12.2013 

 
 

 
Rozdiel 

 
Index 

Celkom : 808 961,36   583 910,77 + 225 050,59 1,39 
Z toho: záväzky voči zamestnancom 185 708,54 173 260,50 + 12 448,04 1,07 
            záväzky voči poisťovniam –  
            odvody do fondov 
             

128 323,76 117 709,93 + 10613,83 1,09 

            daňové záväzky 29 099,61 33 815,78 - 4 716,17 0,86 
            iné záväzky,  7 005,32 7 983,50 - 978,18 0,88 
            z obchodného styku 458 824,13 251 141,06 +207 683,07 1,83 
 
Zo záväzkov v lehote splatnosti z obchodné styku až  56,61 % sú záväzky voči 
dodávateľovi rekonštrukcie kuchyne. Kde splatnosť faktúr prechádza do roku 2015.   
 

B) Po lehote splatnosti  
        

Po lehote splatnosti nemocnica neeviduje žiadne záväzky. 
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7. Záver a predpoklad do budúcnosti  
 
Z hľadiska komplexného rozvoja nemocnice hodnotíme rok 2014 ako najúspešnejší 
za posledných päť rokov nielen  v oblasti investičných zámerov, ale i v rokovaniach 
so zdravotnými poisťovňami v navýšení kontraktačných hodnôt voči našej nemocnici. 
Okrem dobiehajúcich modernizácií pavilónov „B“ a „C“ (výmena okien za plastové 
a iné prvky a predmety), obnovy zdravotníckej techniky a zdravotno-technického 
vybavenia,  najväčšie úsilie bolo   zamerané na „Rekonštrukciu priestorov a zariadení 
kuchyne“, ktorá  sa pripravovala od roku 2012 nástupom nového vedenia, po zistení 
písomných výhrad  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
Stavebná aj technologická časť bola  odovzdaná dňa 12.11. 2014 protokolárne 
zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby. Rozhodnutím  RÚVZ ( Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva ) v Nitre zo dňa 24.11.2014 bola kuchyňa daná do prevádzky.  
Celkové investície na rekonštrukciu kuchyne za rok 2014 boli vo výške 498 848,60 
EUR. 
Dosiahnuté výsledky za rok 2014 potvrdzuje aj pozitívny trend v komplexnom 
zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, čoho predpokladom je pretrvávajúce kladné 
hospodárenie nemocnice kontinuálne od roku 2009.  
Za nepriamu známku vysokej kvality poskytovaných služieb našou nemocnicou  
považujeme aj skutočnosť,  že v apríli  2014 bolo pri príležitosti oceňovania 
zdravotníckych pracovníkov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 udelené 
ocenenie „Zdravotník roka 2013“ v kategórii lekár MUDr. Ľudovítovi Bajcárovi, 
primárovi Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. MUDr. Ľudovít Bajcár  sa 
stal v poradí, po doc. MUDr. Petrovi Beržincovi, CSc a doc. MUDr. Jánovi Plutinskom, 
CSc., už tretím oceneným lekárom. Kvalitu nami poskytovaných služieb potvrdzuje 
i fakt o umiestnení nášho zariadenia u jednotlivých zdravotných poisťovní v rámci ich 
samostatného skúmania spokojnosti pacientov. Nemocnica sa vždy umiestnila vo 
svojej kategórii  na popredných miestach v hodnotení nemocníc.  
 
V polovici roku 2014 vedenie Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 
zadalo úlohu spracovať Strategický zámer na obdobie rokov 2015-2019. Stratégia 
bude vychádzať z  predpokladaných objemov výkonov a  predpokladaných 
dohodnutých finančných objemov s nákupcami našich služieb. Týmto predpokladom 
sa bude podriaďovať aj profil činnosti a spektrum poskytovaných služieb, s dopadom 
na infraštruktúru a na počet a distribúciu personálu. 

Medzi dôležité strategické zámery bude patriť i eventuálne vybudovanie nových 
priestorov pre zabezpečovanie komplexného rozvoja nemocnice s ohľadom na značný 
nárast pneumologických a pneumoonkologických ochorení obyvateľstva. V súčasnosti 
vzhľadom na neustále narastajúce výkony pociťuje nemocnica ich nedostatok. Jednou 
z priorít je dotvorenie priestorov centrálneho vstupu splňujúcich súčasné trendy 
architektonického, priestorového a logistického riešenia. Významnou súčasťou 
strategického napredovania je aj rozšírenie a modernizácia prístrojového 
a technologického vybavenia nemocnice. Tento materiál bude finalizovaný v priebehu 
prvého polroka roku 2015, bude prerokovaný Gremiálnou poradou a následne 
predložený na prerokovanie a schválenie Správnej rade. 

Nemocnica sa preto bude ďalej  usilovať o kvalitatívny rast diagnosticko-liečebného 
procesu najmä kompletizáciou zdravotníckej a informačno-komunikačnej 
infraštruktúry, k čomu mieni využiť  i budúce výzvy v rámci vyhlásených Operačných 
programov zo strany viacerých ministerstiev a získať pre tieto ciele nenávratné 
finančné výpomoci.  
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Vysokú kvalitu poskytovania zdravotníckych a podporných služieb bude nemocnica 
naďalej udržiavať a rozvíjať zavedeným systémom manažérstva kvality, pokračovať 
v realizácii opatrení smerujúcich k ďalšiemu zlepšovaniu, čo je zakomponované aj 
v Politike kvality nemocnice pre aktuálne obdobie rokov 2013-2015 do nasledujúcich 
oblastí: 

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

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

prostredia zdravotníckeho trhu.  
5. Zabezpečovať modernizáciu priestorov nemocnice, obnovu prístrojovej 

a technologickej infraštruktúry. 
6. Zabezpečovať zavádzanie nových diagnostických, liečebných 

a ošetrovateľských postupov. 
7. Zabezpečovať úlohy ochrany zdravia a bezpečnosti pacientov a prispievať tak k 

cieľovému zameraniu zlepšenia kvality ich života. 
8. Pripravovať nemocnicu na prechod k plánovanému elektronickému 

zdravotníctvu.  
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