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Čl. I

Všeobecné údaje
Základné údaje o organizácii:
Vláda SR podľa § 5 ods. 2 transformačného zákona vydala rozhodnutie Uznesením
č. 501 zo dňa 26. 5. 2004 o transformácii
štátnej príspevkovej
organizácie
„ Vysokošpecializovaný odborný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Nitra - Zobor“
na neziskovú organizáciu s názvom Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n. o.
Krajský úrad v Nitre rozhodnutím č. 2004/05293 zo dňa 30.8.2004 zaregistroval dňom
1.9.2004 pod č. OVVS/NO – 42/2004 neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne
prospešné služby s názvom Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n. o. so sídlom
Kláštorská 134, Nitra. Zakladateľmi sú Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré vložilo do
neziskovej
organizácie prioritný majetok štátu v hodnote 2 032 496,85 €, vklad
zakladateľa v sume 201 088,75 € a 265 zamestnancov, ktorých peňažný vklad bol 1 155,85 €.
Správna rada na svojom zasadnutí dňa 1.2.2005 prerokovala návrh na zmenu názvu
neziskovej organizácie Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n. o. v zmysle zákona č.
578/2004 Z. z. „Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“,§ 97, písm. i) a zmenila názov na Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,
n.o. Uvedená zmena názvu bola vykonaná Dodatkom č. 1 k Štatútu.
V registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby na
Krajskom úrade v Nitre bol Dodatok č. I k Štatútu zaregistrovaný na základe rozhodnutia
Krajského úradu v Nitre č. 2005/07939 zo dňa 1.6.2005. Rozhodnutie o zmene názvu
nadobudlo právoplatnosť dňom 1.6.2005. Krajský úrad zaregistroval aj Dodatok č. II
k Štatútu, dňa 23.3.2010 v zmysle legislatívnych zmien, Dodatok č. III aj Dodatok č. IV
k Štatútu týkajúci sa správnej rady - jej pôsobenia, počtu členov a dĺžky funkčného obdobia.
V súčasnosti je register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
vedený na Okresnom úrade v Nitre.
Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších zákonov najvyšším výkonným orgánom Špecializovanej
nemocnice sv. Svorada Zobor n. o. je Správna rada.
Členovia správnej rady :
predseda
PhDr. Ladislav Berecz
člen
Ing. Jana Hanusová
člen
Ing. Pavol Meňky, PhD.,MPH,MBA
člen
MUDr. Peter Olajoš
člen
MUDr. Karol Bitter, CSc.
člen
Mgr. Zdenka Čavarová
člen
MUDr. Ľudovít Bajcar do 13.9.2014
Členovia dozornej rady:
predseda
doc. MUDr. Attila Czirfus, CSc.
člen
Ing. Tibor Lovecký
člen
Ing. Stanislav Jahodka
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Dozorná rada je kontrolný orgán nemocnice, ktorý dozerá na jej hospodárenie
a dohliada nad hospodárnym využívaním finančných prostriedkov a nad nakladaním
s majetkom ŠN.
Činnosť organizácie riadi riaditeľ organizácie Ing. Erika Chudá. Poradným orgánom
riaditeľa je porada vedenia.
Členovia porady vedenia:
námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti
MUDr. Daniel Magula, CSc.
námestníčka pre ošetrovateľstvo
Mgr. Zdenka Čavarová
prevádzkovo - ekonomický námestník
Ing. Tibor Lovecký
Predmetom činnosti ŠN je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej
starostlivosti a výučba frekventantov Slovenskej zdravotníckej univerzity.
Okrem poskytovania činností v rámci predmetu činnosti je Nemocnica zapojená do
medzinárodného programu zdravia podporujúcich nemocníc (HPH).
Špecializovaná nemocnica okrem všeobecne prospešných služieb v oblasti zdravotníctva
na ktoré bola zriadená, vykonáva aj podnikateľskú činnosť pozostávajúcu z prenájmov,
ubytovacích služieb, stravovania a prevádzkovania verejných vodovodov a verejných
kanalizácií.
tabuľka o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

287,00

z toho počet vedúcich zamestnancov

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
286,07

31

34

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

Okrem zamestnancov v trvalom pracovnom pomere 13 zamestnancov pracuje na dohodu o
vykonaní práce.
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 1.1.2014 do 31.12.2014. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého
pokračovania organizácie vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2015.
Účtovná závierka za rok 2014 bola schválená Správnou radou po odporúčajúcom
stanovisku Dozornej rady a 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 1.1.2014 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
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č. MF/24485/2008-74, z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, z 3.decembra 2009
č.MF/25238/2009-74, č. MF/25000/2010-74 z 26.11.2010, opatrenia MF/26582/2011-74
z 13.12.2011, opatrenia MF/17613/2013-74 z 20.11.2013 a opatrenie MF/22612/2014-74
z 3.12.2014.
Účtovníctvo organizácie je spracovávané výpočtovou technikou v programe Navision
Dynamic.
ŠN je zaregistrovaná ako platca DPH. V zmysle § 50 zákona 222/2004 Z. z. o DPH
v znení neskorších predpisov bola účtovaná DPH pomerným odpočítaním dane. Koeficient
pre rok 2014 bol stanovený vo výške 0,02, ktorý bol oznámený správcovi dane dňa 29.1.2014
Daň bola mesačne odvádzaná Daňovému úradu. Po skončení roka 2014 podľa ustanovenia
§ 50 ods. 4 zákona o DPH bol vypočítaný koeficient spôsobom podľa ods. 2 zo skutočných
výnosov. Koeficient pre rok 2015 bude 0,02 .
Špecializovaná nemocnica má zavedený a používa systém manažérstva kvality. Prvá
certifikácia bola 27.11.2006. Po dozornom audite (r. 2013) bol v roku 2014 vykonaný druhý
dozorný audit.
V roku 2014 boli uzatvorené zmluvy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti so
všetkými zdravotnými poisťovňami na trhu.
Spôsob ocenenia majetku a záväzkov
V roku 2014 bol dlhodobý majetok zaraďovaný podľa vstupných cien a
podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo dňa 23.4.2008.
Od 1.1.2014 bol obstaraný dlhodobý nehmotný majetok – softvér v sume 209,88 €.
V roku 2014 bol dlhodobý hmotný majetok oceňovaný obstarávacou cenou vrátane
všetkých nákladov potrebných na jeho obstaranie a uvedenie do používania. Cenou
dohodnutou v zmluvách alebo objednávkach bol obstaraný v celkovej sume 724 538,38 €
z toho stavby v sume 461 334,51 €, samostatné hnuteľné veci v sume 218 423,77 €
a drobný dlhodobý hmotný majetok v sume 44 780,10 €. V roku 2014 boli na obstaranie
dlhodobého majetku použité finančné prostriedky od zdravotných poisťovní, z iných zdrojov
a z 2 % asignácie dane, ktoré organizácia získala v tomto roku.
*

Zásoby nakupované boli ocenené obstarávacou cenou v sumách zmluvne dohodnutých
alebo objednaných objednávkami vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Pri vydaji
bola použitá metóda FIFO. Zásoby boli účtované spôsobom A, t. j. príjem na sklad a do
spotreby. Pri obstaraní bol všeobecný a údržbársky materiál účtovaný na účte 111 a po
prevzatí na účet 112 v analytickom členení podľa jednotlivých druhov. Lieky, zdravotnícky
materiál a potraviny neboli účtované cez účet 111, ale priamo na účet 112 a do spotreby.
V porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný pokles nákupu o 91 489,99 €.
Členenie zásob:
Účet
112120
112130
112150
112160
112170
112180
Spolu:

názov
obstaranie v r.2013
PHM
28,25
lieky, kyslík
1 384 75,74
zdravotnícky materiál
84 549,34
potraviny
134 814,22
všeobecný materiál, DHM
66 817,20
údržbársky materiál
22 151,16
1 693 115,91
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obstaranie v r. 2014
46,48
1 286 313,12
99 576,59
104 501,89
86 851,15
20 033,93
1 601 625,92

nárast, pokles
18,23
- 98 442,62
15 027,25
- 30 312,33
20 033,93
2 185,55
- 91 489,99
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Organizácia obstarala drobný hmotný majetok aj prostredníctvom darov a to kancelárske
skrinky v sume 130,00 €, posteľné plachty v sume 111,60 € a lieky v sume 2 802,00 €.
Pri kúpe cudzej meny bol použitý kurz, za ktorý boli finančné prostriedky nakúpené.
Cestovné náklady pri výplate v cudzej mene boli prepočítané kurzom Európskej centrálnej
banky (ECB) vyhláseným v deň prechádzajúci dňu účtovného prípadu a k 31.12.2014 bol
pokladničný zostatok v cudzej mene prepočítaný kurzom Európskej centrálnej banky.
Pohľadávky a záväzky sú
oceňujú menovitou hodnotou.


oceňované menovitou hodnotou. Peňažne prostriedky sa

Spôsob zostavenia odpisového plánu

Majetok organizácie bol odpisovaný v zmysle zákona o daniach z príjmov č. 595/2003
Z. z. v znení neskorších predpisov § 26 a 29. Zaradený bol podľa Klasifikácie produkcie do
odpisových skupín 1 – 4, 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
a dlhodobý drobný hmotný majetok bol odpisovaný jednorázovo pri zaradení.
V odpisovom pláne je stanovené aj mesačné zaokrúhľovanie odpisov. Mesačné odpisy boli
zaokrúhľované na celé eurá nahor. Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým.
Prírastky dlhodobého hmotného majetku:
Stavby -rekonštrukcia oddelení, hospodárskej budovy, márnice a miestnosti centrálnej
sterilizácie v sume 41 477,54 €
- prístrešky v sume 12 479,60 €
- parkovisko v sume 6 829,04 €
Samostatné hnuteľné veci -

zdravotnícke prístroje v sume 119 817,23 € ,
chladiaci box v sume 3 096,– €,
polohovacia posteľ v sume 2 374,80 €,
kuchynské spotrebiče a zariadenia v sume 75 961,34 €
zabezpečovacie zariadenie v sume 17 174,40 €,

Drobný dlhodobý hmotný majetok
- zdrav. prístroje - germicídne žiar. v sume 3 308,80 €,
- nábytok v sume 11 491,30 €,
- kuchynské zariadenie pre strav. prevádzku v sume 10 118,98 €,
- výpočtová technika v sume 8 593,93 €,
- televízory, chladničky, práčka a sušička,v sume 2 239,45 €
- chlorátor vody, vlajkový stožiar, zváračka obalov, vŕtacie
kladivo v sume 3 105,25 €
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Záložné a obmedzené právo k dlhodobému majetku:
Dlhodobý majetok, na ktorý má organizácia zriadené záložné právo v zmysle zmluvy
č. 5218070/2008 :
Pozemky č.
stavby číslo
popis stavby
2999/14
394
bytová jednotka
2998/18
1879
bytová jednotka
2998/20
1881
bytová jednotka
2998/21
1882
bytová jednotka
2998/22
1883
bytová jednotka
2998/23
1884
bytová jednotka
2998/24
1885
bytová jednotka
2999/7
391
bytová jednotka
Záložné právo je zriadené na zabezpečenie úveru z bývalej Istrobanky, dnes ČSOB.
ŠN má obmedzené právo nakladať s prioritným majetkom vloženým MZ SR pri založení
organizácie v celkovej sume 2 032 497 €. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa
§ 31a zákona 213/1997 Z. z. v prospech Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva
SR na nehnuteľný majetok parc. č. a stavby: 2998/2 a vodojem, 2991/8 trafostanica
a ČOV, 2991/9 a požiarna nádrž s. č. 2717, 2991/10 a vodáreň s. č. 2716, 2991/11, 2992/2,
2994/1, 2994/2, 2996/2 a hospodárska budova, 2998/1, 2998/2 a garáže, 2998/3, 2998/4,
2998/6,2998/7, 2998/8 a nový pavilón s. č. 2423, 2998/9, 2998/11, 2998/12, 2998/13,2998/14,
2998/15, 2998/16 a súbor garáži,2998/25 a vodáreň, 2999/2, 2999/5, 2999/8, 2999/10, 3001/2,
3004/4, 3004/5, 3004/6, 3005/2 podľa V 176/05 -69/05, -93/10 za katastrál. územie Dražovce.
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa § 31 a zákona 213/1997 Z. z. v prospech
Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva SR na nehnuteľ.- majetok parc. č. a stavby:
681/1, 682/2, 682/4, 685/3 ,685/16, 685/17, 685/18, 685/19, 685/20, 685/10 a garáž s. č. 465,
688/2, 695/1, 695/2, 695/3, 695/4, 695/5, 695/7 a pivnica s. č. 455, 695/8, 695/9, 696/2, 696/3,
696/4, 696/5, 696/6, 696/7, 696/9, 696/10, 696/12, 697/1, 697/2, 697/3, 698 a starý pavilón –
kaštieľ s. č. 443, 699/1, 699/2 a trafostanica s. č. 453, 699/3 a márnica s. č. 454, 700/1, 700/2,
701/1, 701/2, 701/3, 701/5 a vodáreň s. č. 442, 702, 721/2 a dielňa s. č. 446, 723/1, 723/2 a
kotolňa s. č. 457, 723/3, 735/6, 736, 738/1, 738/4, 738/5 a vodáreň s. č. 442 na parc.č. 701/6
podľa V 176/05 -18/05 76/2006 za katastrálne územie Horné Lefantovce.
Zdravotnícke prístroje:
Bodyplethysmograph systém, RTG vyšetrovacia sklopná stena EURASCOP
Ultrazvukový prístroj Aloka, RTG prístroj Arcovis, Kostný denzitometer Hologic Sahara,
Röntgenové zariadenie, Biochemický imunoanalyzátor Elecsys, Videobronchoskop
Vecné bremeno na liste vlastníctva č. 3 – KÚ Horné Lefantovce
* právo prechodu cez p. č. 685/19 v prospech vlastníkov bytovky s. č. 464 na parc. č. 685/4
* právo prechodu k bytovke na parc.p. č. 685/11 a 685/19 v prospech vlastníkov bytu č. 2, 3,4
* právo prechodu k bytovke s.č. 461 na p. č.685/8 a pozemku p. č. 685/19 vlast. bytu č 1,2,3,4
* právo prechodu k bytovke s.č. 466 na p. č.685/9 a pozemku p. č. 685/19 vlast. bytov č 1 –10
* právo prechodu cez pozemok p. č. 722/1,722/11 a 736 v prospech vlastníkov domov s. č.
499 na p. č. 722/2, s. č. 450 na p. č. 722/4, s. č. na p. č. 722/3, s. č. 452 na p. č. 722/5
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Poistenie majetku:
Majetok organizácie je poistený v Komunálnej poisťovni, poistenie za rok 2014 bolo
7 011,26 €.
Dopravné prostriedky sú zákonne aj havarijne poistené v Kooperatíve v celkovej sume
1 683,79 €.
Celková suma poistenia majetku organizácie bola v roku 2014 v sume 8 695,05 €.
Opravné položky k pohľadávkam v celkovej sume 4 121,11 €:
Opravná položka k pohľadávke za Občianske združenie Pallas Aténa v celkovej
sume 409,61 € bola tvorená v rokoch 2008-2010 , nakoľko nie je isté, že bude uhradená i keď
organizácia má právoplatné rozhodnutie Okresného súdu v Nitre.
V roku 2012 bola tvorená opravná položka za Európsku zdravotnú poisťovňu v celkovej sume
3 711,50 €.
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2014: 982 299,00 € hlavná činnosť
*
za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
10,40
*
odberatelia za prenájmy a služby s tým spojené
*
pohľadávky voči zdravotným poisťovniam
978 071,94
*
odhad
- 7 494,14
*
ostatné služby
632,68
ostatné pohľadávky – školné, nájomné
953,52
Krátkodobé pohľadávky spolu:
972 174,40
Pohľadávky



po lehote splatnosti
3 711,50
1 925,09
5 636,59

za zdravotné poisťovne
ostatné pohľadávky

Spolu:

podnikateľská činnosť

271,86

9 523,41
329,33
10 124,60
v lehote splatnosti
966 866,30
9 796,11
976 662,41

Celkové krátkodobé pohľadávky boli korigované o sumu 4 121,11 €, čo je suma opravných
položiek(409,61 € za OZ Pallas Aténa a 3 711,50 € za EZP, ktorá bola prihlásená
na súdne vymáhanie). Pohľadávky po korekcii sú v sume 978 177,89 €.
V tabuľke o pohľadávkach do lehoty a po lehote splatnosti sú pohľadávky po korekcii,
znížené o opravné položky.
Časové rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období:
Účet 381100 – náklady budúcich období v sume 875,89 €
Na účte je zaúčtované predplatné za časopisy, knihy, tlač, zbierky, poplatky na rok
2015.
Vlastné zdroje krytia obežného a neobežného majetku:
Zisk z minulého roka bol na základe rozhodnutia správnej rady zo dňa 11.3.2014
zaúčtovaný s rezervným fondom a fondom tvoreným zo zisku. Zostatok fondov tvorených zo
zisku k 31.12.2014 je 44 880,51 €. Nemocnica v roku 2014 vytvorila zisk v sume 1 918,76 €.
Rezervy v celkovej sume 111 159,42 € tvoria nevyčerpané dovolenky, mzdy a odvody
za rok 2014 v sume 109 050,98 € a v sume 2 108,44 € sú náklady na audit, zverejnenie
účtovnej závierky a poplatky za rok 2014 .
Dlhodobý bankový úver, ktorý nemocnica získala na rekonštrukciu telocvične v roku
2008 bol v roku 2014 znížený o 33 658,68 €. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2014 je
110 352,91 €. Úroky z úveru, ktoré sú stanovené pohyblivou sadzbou boli uhrádzané
mesačne. Celková suma úrokov bola 1 242,25 €.
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Časové rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období:
Účet 383100 - na účte výdavky budúcich období v sume 85,74 € je zaúčtované tankovanie
pohonných hmôt na konci roka 2014, uhradené kreditnou kartou v januári 2015.
Krátkodobé záväzky k 31.12.2014 spolu: 808 961,36 €
V lehote splatnosti
Celkom:
Z toho: mzdy
záväzky voči ZP a SP
daňové záväzky
ostatné záväzky
Z obchodného styku spolu:
Z toho: lieky a zdrav. materiál
potraviny
energie
ostatné dodávky
ostatné z obchodného styku

Stav
k 31.12.2013
583 910,77
173 260,50
117 709,93
33 815,78
7 983,50
251 141,06
127 609,44
12 968,89
33 358,39
23 952,90
53 251,44

Stav
k 31.12.2014
808 961,36
185 708,54
128 323,76
29 099,61
7 005,32
458 824,13
91 929,48
12 211,07
23 350,62
298 078,22
33 254,74

Prírastok, úbytok

Z toho záväzky v lehote splatnosti za podnikateľskú činnosť:
- elektrická energia
- plyn
- stočné
- služby
Spolu:
Organizácia nemá ku koncu roka 2014 žiadne záväzky po lehote splatnosti.

225 050,59
12 448,04
10 613,83
- 4 716,17
- 978,18
207 683,07
- 35 679,96
- 757,82
- 10 007,77
274 125,32
- 19 996,70

525,78€
5 858,85 €
95,84 €
482,40 €
6 962,87 €

Rozpis ostatných záväzkov organizácie účtovaných na účtoch 324, 325, 326 a 379 za rok
2014 v celkovej sume 40 260,06 €:
stav k 31.12.2014

nárast, pokles

19 831,67
404,96
884,09
32 076,45

0,00
265,52
500,00
32 076,45

- 19 831,67
- 139,44
- 384,09
0,00

54,27
5 893,63
2 089,87
61 234,94

412,77
4 742,30
2 263,02
40 260,06

358,50
- 1 151,33
173,15
- 20 974,88

stav k 31.12.2013






Preddavok za predaj dlhodobého majetku
Za žetóny na príbory a za obedáre
Zábezpeka za byt
úroky z omeškania
- Všeobecnej ZP za bývalú SZP
 Nevyfakturované služby
 Zrážky zamestnancov za 12/2014
 Dôchodkové pripoistenie za 12/2014
Spolu:

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú údaje vo výkaze ziskov a strát
Na účte 602 – tržby z predaja služieb v sume 6 600 919,21 € sú okrem výnosov za
výkony zdravotných poisťovní v sume 6 466 733,16 € a za sociálnu poisťovňu v sume
386,45 € aj tržby za vyšetrenia od fyzických aj právnických osôb v sume 19 385,82 €, za
parkovanie 135,99 €, za nadštandardné výkony v sume 12 897,93, sprievod hospitalizovaných
7p
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pacientov v sume 1 520,– €, uloženie ľudských pozostatkov v sume 63,00 €, za prehliadky
mŕtvych v sume 2 067,80 €, za stravovanie v sume 46 371,20 €, stravovanie cudzích
stravníkov za podnikateľskú činnosť v sume 49 444,73 €, výnosy za upratovanie v sume
705,50 €, výnosy za pranie prádla v sume 1 207,63 €. Tržby z predaja služieb spolu za
podnikateľskú činnosť sú v celkovej sume 51 357,86 €.
Na účte 624 – aktivácia dlhodobého majetku v sume 913,99 € sú zaúčtované náklady
na materiál a náklady na mzdy a odvody vlastných zamestnancov pri rekonštrukcii márnice.
Na účte 647 – osobitné výnosy sú výnosy na vzdelávaciu akciu – XXXII. Zoborský deň
a XIII. Západoslovenský deň o osteoporóze v sume 4 794,16 €.
Na účte 649 – ostatné výnosy v sume 41 238,52 € sú zaúčtované výnosy z klinických
štúdií v sume 3 335,98 €, výnosy z darov vo výške odpisov dlhodobého majetku v sume
28,64 € a ostatné výnosy (za zberné suroviny, škody od fyzických osôb, za súkromné tel.
hovory, za zhotovenie CD) v sume 859,62 €, a výnosy za podnikateľskú činnosť, a to výnosy
súvisiace s nájmom bytových a nebytových priestorov v sume 36 474,28 €, výnosy
z darov vo výške odpisov na chatu 540,– €.
Na účte 651 – tržby z predaja dlhodobého majetku v sume 33 056,15 € sú výnosy za
predaj bytov.
Na účte 658 – výnosy z nájmu v sume 29 080,69 € sú výnosy za prenájom bytov
a nebytových priestorov z podnikateľskej činnosti.
Na účte 662 – prijaté príspevky od iných organizácií v sume 23 539,00 € sú zaúčtované
výnosy vo výške odpisov (z likvidačného zostatku NO a z daru) na rekonštrukciu telocvične
a I. oddelenia v sume, polohovateľnej postele 22 079,00 € a od firiem v sume 1 460,00 €.
Na účte 663 – prijaté príspevky od fyzických osôb v sume 1 933,00 € sú výnosy vo
výške odpisov na darovaný tlakový holter v sume 300,00 € a 1 633,00 € o dary od fyzických
osôb.
Výnosy z dotácii 691 spolu sú 14 618,42 € z toho:
Na účte 691100– dotácie v sume 13 704,00 € zaúčtované vo výške odpisov :
* dotácia zo ŠR na rekonštrukciu práčovňu v sume
6 576,00 €
* dotácia zo ŠR a EÚ na nemocničný informačný systém
1 224,00 €
* dotácia na výpočtovú techniku a programy
5 904,00 €
Dotácia na výpočtovú techniku a programy je z projektu „ Podpora ľudských zdrojov
a zlepšenia kvality služieb poskytovaných Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada Zobor, n.
o.“ ITMS kód projektu 27140130012, financovaného z Európskych štrukturálnych fondov a
z projektu „ Ďalší rozvoj ľudských zdrojov a profesionalizácia poskytovaných služieb, kód
ITMS 27140130094“.
Na účte 691200 – dotácia na prevádzku – vzdelávanie v sume -7285,58 € je
z projektu „ Ďalší rozvoj ľudských zdrojov a profesionalizácia poskytovaných služieb, kód
ITMS 27140130094“.Na tento projekt MPSVaR schválilo pomoc poskytovanú z fondov
Európskych spoločenstiev. Spoluúčasť na financovaní tohto projektu bola 5 %. Na základe
oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov sme vrátili sumu 10 996,77 € za zdroj EÚ
a 1 940,56 € za zdroj ŠR z poskytnutej zálohy. Na refundáciu nákladov na vzdelávanie sme
dostali 5 651,75 €.
Na účte 691210 je zaúčtovaná dotácia v sume 8 200,00 €. Na základe zmluvy
o poskytnutí dotácie z Mesta Nitra na „Prípravu konzervácie ruín kostola sv. Jozefa –
Zoborský kláštor“ 5 000,00 € a 3 200,00 € od Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe
zmluvy č. 6/2014 o poskytnutí dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území
Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“.
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Na účte 501 – spotreba materiálu v sume 1 668 194,62 €
Na účte sú zaúčtované náklady na hlavnú činnosť a to pohonné hmoty v sume 3 777,94 €,
lieky v sume 1 278 226,28 €, krv 69 546,41 €, zdravotnícky materiál v sume 100 934,60 €,
potraviny v sume 91 286,31 €, drobný hmotný majetok v sume 40 203,04 €, všeobecný
materiál v sume 44 527,51 €, materiál na údržbu v sume 21 622,72 €. Na podnikateľskú
činnosť potraviny v sume 13 670,09 € a všeobecný materiál a na údržbu v sume 4 399,72 €.
Na účte 502 – spotreba energií v sume 137 341,12 € sú náklady na hlavnú činnosť a to
elektrická energia v sume v sume 51 035,45 €, voda v sume 2 058,31 € a plyn v sume
62 868,32 €. Na podnikateľskú činnosť elektrická energia v sume 4 248,10 €, voda v sume
193,98 € a plyn v sume 16 936,96 €.
Na účte 511 – opravy v sume 43 028,09 € sú náklady na hlavnú činnosť a to opravy
budov v sume 9 893,26 €, opravy vozového parku v sume 701,27 €, opravy zdravotechniky
v sume 17 237,90 € a opravy ostatné v sume 14 725,96 €. Opravy na podnikateľskú činnosť –
budovy 185,05 € a ostatné opravy 284,65 €.
Na účte 518 – ostatné služby v sume 215 279,62 sú zaúčtované náklady na hlavnú
činnosť a to nájomné v sume 31 937,70 € (za prenájom budovy starého pavilónu, za fľaše
a zásobník na kyslík, biochemický analyzátor), štúdie a posudky v sume 9 533,05 € ( z toho
náklady na audit účtovníctva a recertifikačný audit boli 4 650,00 ), výkony výpočtovej
techniky v sume 37 746,08 €, výkony spojov v sume 12 248,78 €, stravovanie v cudzej
jedálni počas rekonštrukcie stravovacej prevádzky 50 902,37 €, stočné v sume 9 242,54 €,
rekondičné pobyty v sume 456,99 €, rozbory, revízie a kontroly v sume 3 652,97 €,
účastnícke poplatky na školenia v sume 4 883,68 €, internet v sume 1 425,33 €, odvoz
odpadov v sume 4 822,85 €, deratizácia a dezinsekcia v sume 888,00 €, právne služby
a verejné obstarávanie v sume 15 142,80 €, dohľad nad pracovnými podmienkami v sume
2 640,00 €, ochrana objektov v sume 1 762,52 €, obsluha kotolne v sume 5 319,00 €,
remeselnícke a iné služby v sume 22 674,96 € .
Z toho na podnikateľskú činnosť sú zaúčtované náklady na stočné v sume 842,59 €,
rozbor vody a odborná pomoc pri prevádzkovaní verejneho vodovodu v sume 1 173,60 €,
revízia elektrickej prípojky 155,33 a ostatné služby 2 303,77 €.
Na účte 547 – osobitné náklady v sume 1 400,42 € sú zaúčtované náklady na
vzdelávaciu akciu – XXXII.Zoborský deň a XII. Západoslovenský deň o osteoporóze okrem
nákladov na materiál.
Na účte 549 – ostatné finančné náklady v sume 94 300,30 € sú zaúčtované náklady
na poistné v sume 16 103,59 €, na cestovné pacientov zúčastnených v klinickej štúdii
v sume 450,00 €, bankové a servisné poplatky v sume 1 838,72 € , náklady z pomerného
odpočtu DPH v sume 65 103,39 € a na podnikateľskú činnosť náklady z pomerného
odpočtu DPH v sume 10 569,77 € a poistenie bytov v sume 234,83 € .
Na účte 552 – zostatková cena predaného dlhodobého majetku v sume 11 254,29 € je
zostatková cena predaných bytov a pozemkov v roku 2014.
Najväčšiu sumu nákladov v ŠN tvoria mzdové náklady a náklady súvisiace so sociálnym
a zdravotným poistením zamestnancov, spolu v sume 4 059 898,04 €, čo predstavuje 60,09 %
z celkových nákladov.
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Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch
Účet 781110 - najatý dlhodobý hmotný majetok
Majetok – zdravotnícke prístroje, PC, zmäkčovacie a dávkovacie zariadenie v celkovej
hodnote 113 699,27 €, bol prenajatý a zapožičaný na základe Zmlúv a dohôd o prenájme
alebo o zapožičaní.
Účet 785 - zásoby prijaté do úschovy
Na účte sú zaúčtované prenajaté kyslíkové fľaše s Messer Tatragasu v počte 31 ks
v celkovej sume 6 075,32 €, rozčlenené v analytickej evidencii podľa jednotlivých oddelení.
Čl. VI

Ďalšie informácie


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

GENERIX a.s. Bratislava, súdny spor o sumu 6 227,05 €. Na pojednávaní pred
Krajským súdom Nitra bola žaloba zamietnutá, ale GENERIX podal dovolanie na Najvyšší
súd SR, proti rozsudku Krajského súdu v Nitre, k 31.12.2014neukončené.
Helena Makišová a spol., spor vedený o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam –
pozemkom v katastrálnom území Horné Lefantovce. Vec neukončená, pokračuje pred
Okresným súdom v Nitre.
Platobný rozkaz č. k. 12Ro182/2012-32 vydaný Okresným súdom v Nitre dňa
3.9.2012. Podľa tohto platobného rozkazu má ŠN vrátiť dar bývalým členom Správnej rady
v celkovej sume 165 969,60 €. Spor nebol v roku 2014 ukončený, nakoľko ŠN podala voči
Platobnému rozkazu odpor.
Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zo dňa 4.12.2013 č.
DK912/00005/2012/R, č. z. 116549/2013 o zaplatenie poplatku z omeškania vo výške 0,2 %
z dlžnej sumy poistného na zdravotné poistenie VšZP (bývalej Spoločnej zdravotnej
poisťovni) za obdobie 1.5.1998 – november 2002 v sume 32 076,45 €. V zákonnej lehote dňa
20.12.2013 sme podali žalobu na Krajský súd v Nitre na preskúmanie zákonnosti
predmetného rozhodnutia. Konanie bolo vedené Krajským súdom pod sp. zn. 11S/389/2013
a v súčasnosti by mala byť celá vec postúpená na najvyšší súd SR, ktorý bude o nej
rozhodovať.
Kultúrne pamiatky:
Špecializovaná nemocnica má kultúrnu pamiatku zaevidovanú v Ústrednom zozname
kultúrnych pamiatok pod č. SR: 27/1422/358/7. Jedná sa o kaštieľ v Horných Lefantovciach.
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Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Tabuľka č. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti
Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

379 246,06

23 195,90

16 740,46

prírastky

209,88

úbytky

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného majetku
0

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok

Spolu

419 182,42

209,88

419,76

209,88

209,88

presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky

379 246,06

23 195,90

16 950,34

371 475,70

23 195,90

15 745,46

410 417,06

509,88

6 017,88

1 330,39

1 330,39

5 508,00

úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

0

419 392,30

376 983,70

23 195,90

16 255,34

421 122,43

4 440,36

0

995,00

8 765,36

2 262,36

0

695,00

2 957,36

prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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Tabuľka č. 2
Pozemky
Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

563 342,73

Umelecké
diela
a zbierky

156,47

prírastky
úbytky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

5 021 633,21

2 472 543,97

129 849,31

4 653,32

54 863,79
4 451,73

218 423,77

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

626 605,52

45 167,15

8 863 951,68

44 780,10

724 538,38

1 042 606,04

5 019,98

318 067,66

605 768,84

451 637,87

9 300 788,88

Spolu

68 213,68

210 016,79

5 008 283,32

2 480 950,95

129 849,31

4 653,32

666 366,64

2 764 285,76

2 217 246,05

93 842,83

4 653,32

462 382,44

5 542 410,40

Prírastky

225 717,75

80 742,22

11 484,00

64 952,42

382 896,39

úbytky

68 213,681

210 016,79

5 018,98

283 249,45

2 921 89,836

2 087 971,48

105 326,83

522 315,88

5 642 057,34

presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

558 891,00

156,47

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

4 653,32

prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

563 342,73

156,47

2 257 347,45

255 297,92

36 006,48

164 223,08

45 167,15

3 321 541,28

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

558 891,00

156,47

2 086 493,49

392 979,47

24 522,48

144 050,76

451 637,87

3 658 731,54
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tabuľka o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Krátkodobý finančný majetok

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

2 116,86

3 585,62

242,71

330,56

Bežné bankové účty

230 514,45

359 733,11

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

369 036,09

368 138,01

601 910,11

731 787,30

Pokladnica
Ceniny

Peniaze na ceste
Spolu

tabuľka o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok
Pohľadávky z obchodného
styku

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

4 121,11

4 121,11

4 121,11

4 121,11

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

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

bežného účtovného obdobia
973 823,15

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
991 798,01

4 354,74

12 673,29

978 177,89

1 004 471,30
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tabuľka o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

3 740 688,73

4 451,73

3 736 237,00

z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok

202 244,60

202 244,60

2 032 496,85

2 032 496,85

Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond

12 458,04

81,36

12 539,40

Fondy tvorené zo zisku

30 795,19

1 545,92

32 341,11

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

Spolu

0

0

1 627,28

1 918,76

1 627,28

1 918,76

3 785 569,24

3 546,04

6 079,01

3 783 036,27

Špecializovaná nemocnica vytvorila v roku 2014 zisk v sume 1 918,76 € len vďaka podnikateľskej činnosti, z ktorej bol výsledok hospodárenia + 33 349,76 €, zatiaľ čo z hlavnej činnosti organizácia
dosiahla stratu – 31 431,00 €.
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tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

1 627,28

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania

0

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu

81,36

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

1 545,92

Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
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tabuľka o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo zníženie
rezerv

82 441,55

111 159,42

82 441,55

111 159,42

82 441,55

111 159,42

82 441,55

111 159,42

82 441,55

111 159,42

82 441,55

111 159,42

tabuľka o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov
bežného účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti

0

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
0

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

808 961,36

583 910,77

Krátkodobé záväzky spolu

808 961,36

583 910,77

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

524,53
809 485,89

583 910,77
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tabuľka o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

469,28

Tvorba na ťarchu nákladov

0

25 997,24

Tvorba zo zisku

24 779,43

0

Čerpanie

25 941,99

24 310,15

524 ,53

469,28

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia
Záväzky sociálneho fondu
PS
472120 povinný prídel 1 %
472150 prídel na cestovné
Tvorba + PS spolu:
472162 príspevok na stravovanie
472166 príspevok na cestovné
472167 na regeneráciu pracovnej sily
472170 sociálna výpomoc
472190 ostatné
Čerpanie spolu:
Zostatok

0

Rozpočet

Stav
k 31.12.2013

0

0

31 288,28

24 600,33

25 732,14

82,24

1 500,00

179,10

265,10

17,67

32 788,28

24 779,43

26 466,52

80,72

4 000,00

3 848,55

4 373,80

109,35

Stav
k 31.12.2014

% plnenia
rozpočtu

469,28

8 000,00

7 181,06

8 314,49

103,93

16 000,00

13 280,54

13 253,70

82,84

1 500,00

0

0

0

0

0

0
0

31 000,00

24 310,15

25 941,99

288,28

469,28

524,53

83 ,68

tabuľka o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Druh cudzieho
zdroja

Mena

Výška úroku v %

Splatnosť

Forma zabezpečenia

Suma istiny na konci bežného
účtovného obdobia

Suma istiny na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Krátkodobý bankový
úver
Pôžička
Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu

Euro

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

25. 4. 2018

Záložné právo na LV
3599 k nehnuteľnostiam

Euro
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tabuľka o významných položkách výnosov budúcich období
Účet 384000- výnosy budúcich období v celkovej sume 485 198,88 €
V stave na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia nie sú v tabuľke stravné lístky v sume 548,00 € a za nadštandardné
výkony, sprievod hospitalizovaného v sume 44,00€
Položky výnosov budúcich období z
dôvodu
Bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

8 003,53

2 374,80

Úbytky
1 203,64

21 851,00

Stav na konci bežného účtovného
obdobia
9 174,69
21 851,00

344 561,12

21 744,00

322 817,12

88 197,04

13 704,00

74 493,04

0

12 645,99

2 645,99

56 785,07

12 645,99

13 114,00

*
*
*
*

0
56 317,06

zostatok za zakúpené stravné lístky v sume 545,97 € (nie sú v tabuľke)
zostatok bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku = 9 174,69 €
dotácia z MK SR na kaštieľ v H. Lefantovciach = 21 851 €
zostatok daru a likvidačného zostatku z NO na rekonštrukciu telocvične = 314 833,12 € a zostatok daru na rekonštrukciu
I. oddelenia = 7 984,00 €
* zostatok dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukcia práčovne a bezpečnostný systém =58 723,85 € , zostatok dotácie z Európskych
štrukturálnych fondov na NIS = 13 464,00 € a zostatok dotácie z Európskeho sociálneho fondu na výpočtovú techniku v projekte „Podpora
ľudských zdrojov“ a pre program „ Ďalší rozvoj ľudských zdrojov = 2 305,19 €
* dlhodobého majetku zakúpeného z podielu zaplatenej dane v rokoch 2008 až 2014 (gastrofibroskop, ventilátory ,monitor vitálnych
funkcií, polohovacia posteľ, video a fibrobronchoskop, servoventilátor a infúzne pumpy, ventilačný prístroj a ventilačný systém, ventilačný
prístroj a systém)) = 56 317,06 €
Zostatky dotácií a darov sa rozpúšťajú mesačne do výnosov vo výške odpisov toho dlhodobého majetku.
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tabuľka o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

Dlhodobý majetok – ventilačný prístroj

10 061,00

Dlhodobý majetok –ventilačný systém

2 466,99

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

0

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

Suma

overenie účtovnej závierky

2 800,00

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

380,00

Spolu

3 180,00
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