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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

a.i.  a iné

a.s. akciová spoločnosť

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

DHM Dlhodobý hmotný majetok

FBLR Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

IČO Identifi kačné číslo

IT Informačné technikógie

JAS Jednodňová ambulantná starostlivosť

JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti

JZS Jednodňová zdravotná starostlivosť

NLV Nemocnica Levice s.r.o.

OAIM Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

ODCH Oddelenie dlhodobo chorých 

OLM Oddelenie laboratórnej medicíny 

OÚ ŽP Okresný úrad životného prostredia

PACS Picture archiving and communicating system

PO Požiarna ochrana

PR Public relation

RTG Rádiológia

RTG prístroj Rádiologický prístroj

SVaLZ Spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky

USG prístroj Ultrasonografi cký prístroj

ZS Zdravotná starostlivosť
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ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 
SPOLOČNOSTI A VÝZNAMNÉ UDALOSTI 
UPLYNULÉHO KALENDÁRNEHO ROKA 2018

Vážené dámy, vážení páni,
vážení obchodní partneri, 

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. v roku 2018 zaznamenala 
viaceré zmeny. Primárnym cieľom bolo vytvoriť také vnútor-
né usporiadanie, optimalizáciu pracovných miest v zmysle 
schválenej novej organizačnej štruktúry spoločnosti a špe-
cializáciu zdravotného zariadenia, ktoré umožní efektívne 
a kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V minu-
lom roku vedenie nemocnice venovalo hlavnú pozornosť 
prijímaniu a vykonávaniu krokov k stabilizácii spoločnosti, 
predovšetkým personálne posilniť stav lekárov na oddelení 
vnútorného lekárstva a vysporiadať  sa s  nárastom osob-
ných nákladov určených legislatívou. 

Začiatkom roka 2018 sme slávnostne otvorili zrekonštruo-
vané priestory oddelenia rádiológie. V rámci tohto oddelenia 
bolo vybudované nové pracovisko s moderným röntgenovým 
zariadením s priamou digitalizáciou s PASC-som v hodnote 
za takmer 150 000 EUR čoho výsledkom je zrekonštruované 
a príjemné prostredie oddelenia. 

Vzhľadom k skupinovému nastaveniu sme mohli pri rozvoji 
uplatniť synergické efekty, ktoré majú konkrétny vplyv 
v spoločnosti. Tieto synergie zahŕňajú celú škálu procesov 
od sledovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
až po efektívnu spoluprácu medzi nemocnicami Západné-
ho klastra, vrátane odovzdávania odborných poznatkov 
prostredníctvom vzdelávacieho procesu, synergia lekárov, 
zdravotníckych výkonov a iných podporných činností. Naďalej 
udržiavame spoluprácu s laboratórnymi centrami v rámci 
holdingu s cieľom optimalizovať nákladovú a výnosovú časť.

V rámci zabezpečenia podmienok kvalitnej zdravotnej sta-
rostlivosti postupne obnovujeme zdravotnícku techniku na 
všetkých oddeleniach nemocnice. V oblasti rekonštrukcií 
prevádzkových priestorov nemocnice a investícií do techno-
lógií sme sa snažili koncentrovať na techniku potrebnú pre 
zachovanie existujúcich zdravotníckych činností nemocnice 
s akcentom na ďalší rozvoj.

Obstaraním novej prístrojovej techniky sa nám darí napĺňa-
nie cieľa nemocnice, ktorým je skvalitňovať poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti pacientom so zlyhávaním základ-
ných vitálnych funkcií. Oddeleniu anestézie a intenzívnej 
medicíny a centrálnym operačným sálam sme obstarali novú 
prístrojovú techniku v podobe anestéziologických prístrojov 
a pľúcneho ventilátora v celkovej hodnote 68 000 EUR.

Mgr. Miroslav Jaška, MPH

predseda predstavenstva spoločnosti
Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
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ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 
SPOLOČNOSTI A VÝZNAMNÉ UDALOSTI 
UPLYNULÉHO KALENDÁRNEHO ROKA 2018

Slávnostné otvorenie oddelenia rádiológie

Nový anestéziologický prístroj na centrálnych operačných sálach

V rámci prípravy novej generácie lekárov a zdravotníkov úspešne spolupracujeme so Slovenskou zdravotníckou 
univerzitou, Odbornou školou internátnou v Novej Vsi nad Žitavou, pri príprave novej generácie pracovníkov ošet-
rovateľstva a odovzdávali sme naše odborné znalosti aj poslucháčom lekárskych fakúlt zo Slovenska a z Čiech 
počas ich odbornej praxe v našej nemocnici.

Na záver môjho úvodného slova, mi Vážené dámy, Vážení páni, dovoľte poďakovať sa všetkým zamestnancom 
Nemocnica Zlaté Moravce a.s. za obetavú prácu a pracovné úsilie, ktoré vynakladali pri všetkých činnostiach pri 
realizácii cieľov našej spoločnosti. Poďakovanie tiež patrí vedeniu spoločnosti, členom predstavenstva a dozornej 
rady ako aj všetkým partnerským dcérskym inštitúciám, ktoré sa podieľali na rozvoji spoločnosti v uplynulom roku.
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02
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI VRÁTANE ZLOŽENIA
ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31. 12. 2018

OBCHODNÉ MENO: Nemocnica Zlaté Moravce a.s. 

SÍDLO:  Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce

IČO:  50 433 946

DEŇ ZÁPISU:  05. 08. 2016

PRÁVNA FORMA:  akciová spoločnosť

PREDMET ČINNOSTI: •  Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti. 

•  Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. 

•  Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. 

•  Reklamné a marketingové služby. 

•  Prieskum trhu a verejnej mienky. 

•  Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied. 

•  Administratívne služby. 

•  Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spo-
jených s prenájmom. 

•  Prenájom hnuteľných vecí. 

•  Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. 

•  Vedenie účtovníctva. 

•  Čistiace a upratovacie služby. 

•  Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. 

•  Poskytovanie sociálnych služieb. 

•  Zadávanie klinického skúšania liečiv. 

•  Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly. 

•  Počítačové služby. 

•  Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. 

•  Vydavateľská činnosť. 

•  Prevádzkovanie výdajne stravy. 

•  Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach. 

•  Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzu

•  Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – všeobecná nemocnica v rozsahu: 
   1. ambulantná časť: – chirurgická ambulancia – ortopedická ambulancia – ambulancia 

úrazovej chirurgie – ambulancia vnútorného lekárstva – ambulancia anesteziológie 
a intenzívnej medicíny – kardiologická ambulancia – hematologická a transfuziologická 
ambulancia – ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

   2. ústavná pohotovostná služba: – chirurgická ambulancia – ambulancia vnútorného 
lekárstva

   3. lôžková časť: – oddelenie OAIM – chirurgické oddelenie vrátane JIS – oddelenie 
vnútorného lekárstva vrátane JIS

   4. zariadenie spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek pracoviská v odbo-
roch: – rádiológia – klinická biochémia – hematológia a transfuziológia – fyziatria, 
balneológia a liečebná rehabilitácia

   5. Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti s odborným 
zameraním: – chirurgia – ortopédia. 
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02
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI VRÁTANE ZLOŽENIA
ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31. 12. 2018

KONANIE MENOM
SPOLOČNOSTI:  V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja členovia prestavenstva 

spoločnosti spoločne, jedným z ktorých je predseda predstavenstva. Podpisovanie 
v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodné-
mu menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve, podpisujúci pripoja svoj 
podpis. 

ZÁKLADNÉ IMANIE:  25 000 EUR
 Rozsah splatenia: 25 000 EUR

AKCIE: •  Počet: 25

•  Druh: kmeňové 

•  Podoba: listinné

•  Forma: akcie na meno

•  Menovitá hodnota: 1000 EUR

•  Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno na inú osobu 
ako akcionára spoločnosti je obmedzená predkupným právom v prospech ostatných 
akcionárov spoločnosti a predchádzajúcim súhlasom spoločnosti s prevodom akcií, 
s tým, že o udelení súhlasu s prevodom akcií rozhoduje valné zhromaždenie.
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PREDSTAVENSTVO:

ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA:

Mgr. Miroslav Jaška, MPH
predseda predstavenstva

MUDr. Rudolf Pelikán, MPH
podpredseda predstavenstva

MUDr. Oto Balco
člen predstavenstva

02
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI VRÁTANE ZLOŽENIA
ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31. 12. 2018

DOZORNÁ RADA:

Ing. Marek Holub
predseda dozornej rady

MUDr. Ján Slávik, MBA
podpredseda dozornej rady

MUDr. Jozef Hanzel
člen dozornej rady
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03 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI KU DŇU 31. 12. 2018

RIADITEĽ
SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO

VALNÉ
ZHROMAŽDENIE

DOZORNÁ RADA

ÚSEK LIEČEBNO-
-PREVENTÍVNEJ 
STAROSTLIVOSTI

ÚSEK
OŠETROVATEĽSKEJ 
STAROSTLIVOSTI

ÚSEK
TECHNICKÉHO
NÁMESTNÍKA

AMBULANCIE LÔŽKOVÁ ČASŤ NELÔŽKOVÁ ČASŤ

SEKRETARIÁTÚKRAHM

AMBULANCIA
VNÚTORNÉHO 
LEKÁRSTVA

VNÚTORNÉ 
LEKÁRSTVO

VRÁTANE JIS

FYZIATRIA, 
BALNEOLÓGIA
A LIEČEBNÁ 

REHABILITÁCIA

CENTRÁLNE 
OPERAČNÉ SÁLY 
A STERILIZÁCIA

HEMATOLÓGIA

RÁDIOLÓGIA

KLINICKÁ
BIOCHÉMIA

ÚSEK LIEČEBNEJ 
VÝŽIVY

NEMOCNIČNÁ
LEKÁREŇ

CHIRURGIA

ANESTÉZIOLÓGIA
A INTENZÍVNA 

MEDICÍNA

AMBULANCIA 
HEMATOLÓGIE

A TRANSFÚZIOLÓGIE

KARDIOLOGICKÁ 
AMBULANCIA

CHIRURGICKÁ 
AMBULANCIA

ORTOPEDICKÁ 
AMBULANCIA

AMBULANCIA 
ÚRAZOVEJ CHIRURGIE

EKONOMICKÝ
ODBOR 

RIADENIE ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV

INFORMAČNÉ 
A KOMUNIKAČNÉ 

TECHNOLÓGIE

TECHNICKÝ
ODBOR 

HOSPODÁRSKA 
SPRÁVA

ZDRAV. TECHNIKA 
A TECHNOLÓGIE 

ŽIVOTNÉ PROSTR.

VÝKAZNÍCTVO, 
POISŤOVNÍCTVO, 

ŠTATISTIKA

EKONOMIKA,
FINANCIE

REGISTRATÚRA

NÁKUP

ÚDRŽBA

KOTOLŇA

UPRATOVANIE

AMBULANCIA FYZIA-
TRIE, BALNEOLÓGIE

A LIEČEBNEJ 
REHABILITÁCIE

AMBULANCIA 
ANESTÉZIOLÓGIE 
A INTENZÍVNEJ 

MEDICÍNY
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04

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU KU DŇU 31. 12. 2018, 
OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE

Našou snahou je rozvíjať kvalitu a spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti s dôrazom na potreby regiónu, 
s prihliadnutím na demografi cký vývoj populácie a bezpečie pacienta. Splnenie tohto predpokladu je závislé od 
kvalitného lekárskeho a zdravotníckeho personálu, spojené s rastom odborného vzdelania a v zavádzaní nových 
vyšetrovacích metód, vychádzajúcich z modernej medicíny.

Rok 2018 bol bohatý na viaceré kľúčové udalosti, medzi ktoré zahŕňame: 

•  V rámci investičného plánu bola zastaraná zdravotná technika vo veľkej miere nahradená modernou, a to na 
všetkých lôžkových ako aj SVLZ-ových oddeleniach spoločnosti. Táto spĺňa prísne kritéria legislatívy:

 –  podmienky intenzívnej zdravotnej starostlivosti sme výrazne zlepšili obstaraním monitora vitálnych funkcií 
s centrálou, pľúcneho ventilátora, anestéziologického prístroja, USG prístroja, volumetrickej pumpy, odsávačky 
a polohovateľných postelí, 

 –  centrálne operačné sály boli dovybavené inštrumentáriom k laparoskopickej zostave, prenosným anestéziolo-
gickým prístrojom, laparoskopickou vežou a skiagrafi ckým RTG prístrojom s C-ramenom, 

 –  chirurgické oddelenie EKG prístrojom s príslušenstvom, defi brilátorom, odsávačkou, kancelárskymi stoličkami 
a kreslami, 

 –  na FBLR bol zakúpený prístroj na laseroterapiu, lymfodrenáž, elektroliečebný prístroj, terapeutický USG prí-
stroj, motodlaha a prístroj na podávanie teploliečby a ohrevová vaňa,

 –  rádiológia nadobudla vyšší štandard vďaka novému RTG zariadeniu s priamou digitalizáciou s PASC-som licen-
ciou, USG prístroju, bola dovybavená IT (PC a medicínsky monitor),

 –  klinickej biochémii sme obstarali úpravňu vody reverznú osmotickú stanicu s príslušenstvom, hematológii 
licenciu ovládača pre pripojenie do LIS s nadstavbou na čiarové kódy.

•  Vykonali sme komplexnú rekonštrukciu oddelenia rádiológie za 48 055,55 EUR a zdravotnej techniky za cca 117 
tis. EUR.

•  Zvýšili sme úroveň IT techniky obstaraním licencií pre zdravotné prístroje a zabezpečili prepojenie do laboratórneho 
LIS, zakúpii licenciu na externé žiadanky/výsledky, opticky sme pripojili prevádzku kotolne, pavilón chirurgických 
disciplín s pavilónom interných disciplín a obstarali kamerový systém. 

•  Synergia nemocníc Západného klastra:
 –  dočasnou výpomocou a doplnením stavu lekárov na oddelení vnútorného lekárstva a na oddelení anestézie 

a intenzívnej medicíny lekármi z Nemocnice Komárno s.r.o a Nemocnice Levice s.r.o.,
 –  pomoc a zabezpečenie centrálnej sterilizácie a iných prevádzkovo – technických činností prostredníctvom 

Nemocnice Levice s.r.o.

•  Rozšírili sme spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti JZS v odbore všeobecná chirurgia (traumatológia, 
cievna chirurgia) a ortopédia.

•  Predstavenstvo spoločnosti schválilo uznesenie na rozšírenie spolupráce so spoločnosťou SILICEA s.r.o., prená-
jom centrálnych operačných sál.
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU KU DŇU 31. 12. 2018, 
OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE

Zdravotná technika obstaraná fi nančným leasingom:

Názov cena v EUR 
s DPH

počet
ks

Ultrazvukový prístroj Logiq V2 s príslušenstvom 19 464,00 1

Ultrazvukový prístroj ALOKA ProSound F37 s príslušenstvom 28 407,60 1

Monitor vitálnych funkcií s centrálou 31 938,00 1

Pľúcny ventilátor Savina 300 13 668,60 1

Anestéziologický prístroj Carestation C650 s monitorom 25 397,00 1

Technológie ostatné prevádzkové:

Názov cena v EUR 
s DPH

počet
ks

Optické prepojenie kotolne 979,14 1

Kamerový systém 694,78 1

Optické prepojenie chirurgického a interného pavilónu 1 837,62 1

Chladiarenské zariadenie Glac 2025 22 433,75 1

Majetok obstaraný operatívnym leasingom:

Názov cena v EUR 
s DPH

počet
ks

Osobný automobil Škoda Rapid Extra 13 816,20 1 

Zdravotná technika, prístroje:

Názov cena v EUR 
s DPH

počet
ks

Monitor LCD 21,3" 5 559,00 1

EKG prístroj SE 1201 s príslušenstvom 1 341,60 1

Úpravňa vody reverzná-osmotická stanica RESTA RO 25 + príslušenstvo 2 024,42 1

Ohrevová vaňa TEP BMW 1120 + vozík a nosič tepla 1 549,96 1

Injekčný dávkovač MP 30A 456,88 1

Odsávačka MEVACS M38, MOD-1 s príslušenstvom 1 569,60 1

Defi brilátor AED FRED EASY 1 635,00 1

Volumetrická pumpa MP60A 456,88 1

Inštrumentárium k laparoskopickej zostave OLYMPUS 5 934,48 1

IT technika:

Názov cena v EUR 
s DPH

počet
ks

Licencia TomoCon v PACS zostave 7 610,15 1

Licencia ovládača pre pripojenie do LIS 1 020,00 1

Licencia Externé výsledky/žiadanky 1 800,00 1

Licencia Microsoft Windows Remote Desktop 2019 779,94 2

Synology 4x pevný disk 1 021,92 1

Počítač HP Z440 1 693,86 1
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU KU DŇU 31. 12. 2018, 
OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE

OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE
A) PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2019

•  zabezpečiť vyrovnané hospodárenie a ekonomickú stabilizáciu, 
•  naďalej rozširovať výkony jednodňovej ZS v odbore gynekológia,
•  znižovať dĺžku hospitalizácie, presun niektorých operačných výkonov či liečby do jednodňového resp. ambu-

lantného režimu, reštrukturalizácia lôžok s akcentom na lôžka JAS,
•  vybudovať silnú ambulantnú a diagnostickú zdravotnú starostlivosť (ŠAS, RTG): geriatrickú, gastroenterolo-

gickú, rehabilitačnú – podávanie rázových vĺn a laseroterapiu, 
•  rozšíriť spektrum poskytovaných služieb na základe reprofi lizácie časti lôžkového fondu podľa identifi kovaných 

potrieb spádovej oblasti s prihliadnutím na starnutie populácie, cieľom je vybudovať následnú starostlivosť 
a chronické lôžka, oddelenie dlhodobo chorých (ODCH), príp. doliečovacie oddelenie, 

•  v rámci OAIM poskytovať anestéziologický servis pri JZS, v prípade možností vytvoriť ODIS, 
•  rozširovať ZS v odbore rádiológia a to o mamografi cké výkony,
•  stabilizácia personálnej politiky: zabezpečiť dostatok lekárov, doplniť stav zdravotných sestier a stabilizovať 

počty stredného zdravotníckeho personálu predovšetkým v kategórii sanitár,
•  podpora vyššieho a doplnkového vzdelávania u všetkých kategórií zamestnancov s cieľom zvýšenia odbor-

nosti personálu,
•  synergia nemocníc Západného klastra,
•  priebežne dopĺňať prístrojové vybavenia s cieľom zdokonaľovania zdravotnej starostlivosti, 
•  dodržiavať hygienicko-epidemiologické štandardy s cieľom znižovať výskyt nozokomiálnych nákaz,
•  sledovať merateľné ukazovatele kvality, ktoré sú vyhodnocované nasledovnými indikátormi:
•  počet pádov,
•  počet vzniknutých dekubitov,
•  nozokomiálne nákazy,
•  percento neplánovaných reoperácii a opakovaných hospitalizácií.

B)  O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI AŽ PO SÚVAHOVOM DNI A SÚ VÝZNAMNÉ PRE
NAPLNENIE ÚČELU VÝROČNEJ SPRÁVY

Po dátume zostavenia výročnej správy sa nevyskytli žiadne významné udalosti, ktoré nastali po skončení účtov-
ného obdobia k 31. decembru 2018, a ktoré by vyžadovali významnú úpravu údajov alebo informácií v účtovnej 
závierke k 31. decembru 2018.

C)  AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV 

V oblasti ochrany životného prostredia bola dodržiavaná legislatíva Slovenskej republiky so zameraním hlavne 
na odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo a tiež na údržbu zelene. Dôraz bol kladený najmä na dôsled-
nosť oddeľovania špecifi ckých zdravotníckych odpadov a iných odpadov. U zdravotníckych odpadov realizujeme 
systém špeciálnych obalových materiálov tzv. Clinik boxy, ktorých používanie sú zavedené lôžkových, ambu-
lantných a laboratórnych pracoviskách. Systém úplne odstraňuje možnosť kontaminácie prostredia a vplyvu 
na personál. V prevádzke nemocnice je akceptovaný komplexný režim klasifi kácie nebezpečných a ostatných 
odpadov v jednotlivých katalógových kódoch tak, ako ich máme schválené rozhodnutím Okresného úradu Ži-
votného prostredia Č.j.: OU-ZM-OSZP-2018/000406-02 SM zo dňa 12.02.2018. Našimi obchodnými partnermi 
služieb pre oblasti súvisiace s ochranou životného prostredia sú subjekty oprávnené pre danú problematiku.

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov podporujeme zamestnancov zdravotníckych ako aj nezdravotníckych ka-
tegórií v ich odbornom a odbornom raste. Sme nápomocní pri výkone odborných školení, seminárov, pri štúdiu 
vyššieho odborného vzdelania, certifi kovanej pracovnej činnosti. Podporujeme mladých lekárov so zaradením 
do špecializačného štúdia. Zamestnanci sú v súlade s platnou legislatívou pravidelne preškoľovaní v oblasti 
ochrany pred požiarmi a BOZP autorizovaným bezpečnostným technikom. Ako poradné orgány spoločnosti 
máme zriadené odborné komisie ako napr.: etická komisia, inventarizačná komisia, komisia pre BOZP, transfúzna 
komisia, komisia pre liečebnú výživu, likvidačná a vyraďovacia komisia a.i. Našou snahou je i naďalej rozvíjať dobrú 
spoluprácu so Sociálnym odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb pri Nemocnici Zlaté Moravce a.s.
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU KU DŇU 31. 12. 2018, 
OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE

D) AKTIVITY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a.s. v priebehu roka 2018 nevykazovala aktivitu v oblasti klinického 
výskumu, skúšania a vývoja.

E) O NADOBUDNUTÍ VLASTNÝCH AKCIÍ ALEBO VLASTNÝCH PODIELOV

Spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a.s. počas roka 2018 nenadobudla vlastné akcie.

F)  O TOM, ČI ÚČTOVNÁ JEDNOTKA MÁ ALEBO NEMÁ POBOČKU ČI INÚ ČASŤ OBCHODNÉHO 
ZÁVODU V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a.s. nemá organizačnú zložku, pobočku ani inú časť obchodného závodu 
v zahraničí.



15

05
NÁVRH NA VYSPORIADANIE
HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018

určený pre dozornú radu a valné zhromaždenie spoločnosti

V zmysle platných Stanov spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce a.s. Čl. 14, bodu 3. písm. f) ods. f 3) predkladá pred-
stavenstvo spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce a.s. návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018. 

Výsledok hospodárenia za rok 2018 vo výške - 236 060,52 EUR navrhujeme zaúčtovať ako neuhradenú stratu mi-
nulých rokov prostredníctvom účtu účtovného rozvrhu spoločnosti 42901 – Neuhradená strata minulých období 
ku dňu dátumu rozhodnutia dozornej rady spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce a.s. 

V Zlatých Moravciach dňa 16.4.2019 

Mgr. Miroslav Jaška, MPH
predseda predstavenstva spoločnosti

Nemocnica Zlaté Moravce a.s.

MUDr. Rudolf Pelikán, MPH
podpredseda predstavenstva spoločnosti

Nemocnica Zlaté Moravce a.s.

Ing. Marta Eckhardtová, MPH
člen predstavenstva spoločnosti

Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
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Poznámky Úč PODV 3-01 IČO: 50433946 DIČ: 2120326758 
 
 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2018 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 
 

1 

Poznámka: 
 
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej 
závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto 
poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú 
uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).  
 
 
I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
1. Základné údaje o spoločnosti 
 

Obchodné meno a sídlo Nemocnica Zlaté Moravce, a.s. 
Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce  
 

Hospodárska činnosť  
-  Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
v rozsahu voľnej živnosti  

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu  
   -   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb  

 Reklamné a marketingové služby  
 Prieskum trhu a verejnej mienky  
 Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied  
 Administratívne služby  
 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 

základných služieb spojených s prenájmom  
 Prenájom hnuteľných vecí  
 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 

poradcov  
 Vedenie účtovníctva  
 Čistiace a upratovacie služby 
 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti  
 Poskytovanie sociálnych služieb 
 Zadávanie klinického skúšania liečiv  
 Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly  
 Počítačové služby  
 Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov  
 Vydavateľská činnosť  
 Prevádzkovanie výdajne stravy  
 Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných 

spoločenských podujatiach  
 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom 

na priamu konzumáciu  
 Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecná 

nemocnica v rozsahu: 
  1. ambulantná časť: - chirurgická ambulancia - ortopedická 

ambulancia - ambulancia úrazovej chirurgie - ambulancia 
vnútorného lekárstva - ambulancia anesteziológie a intenzívnej 
medicíny - kardiologická ambulancia - hematologická a 
transfuziologická ambulancia - ambulancia fyziatrie, balneológie 
a liečebnej rehabilitácie  

 2. ústavná pohotovostná služba: - chirurgická ambulancia - 
ambulancia vnútorného lekárstva  

 3. lôžková časť: - oddelenie OAMI - chirurgické oddelenie 
vrátane JIS - oddelenie vnútorného lekárstva vrátane JIS 

  4. zariadenie spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek 
pracoviská v odboroch: - rádiológia - klinická biochémia - 
hematológia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  

 5. Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti s odborným zameraním: chirurgia, ortopédia  

 
 

 
 
 
2. Zamestnanci 
  
Názov položky  2018 2017   2016 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 142    146       0 
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3. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky 
 
Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce, a.s. 
Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 podľa slovenských právnych 
predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. 
Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na 
účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej 
závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií. 
 
 
4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017 
 
Účtovnú závierku spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce, a.s., za rok 2017 schválilo riadne valné 
zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2018.  
 
5. Konsolidovaná účtovná závierka 
 

Spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a.s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL SK a.s., so sídlom 
Palisády 56, Bratislava, ktorá má 96-percentný podiel na jej základnom imaní. 4% podiel na základnom 
imaní spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce má akcionár Mesto Zlaté Moravce.  
Materská spoločnosť AGEL SK a.s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL a.s., so sídlom 
Jungmannova 28/17, Praha- Nové Město, Česká republika, a táto spoločnosť má 100-percentný podiel na 
jej základnom imaní.  
 
Spoločnosť AGEL a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov 
konsolidovaného celku. Základné identifikačné údaje pre uloženie konsolidovanej závierky sú B 3941 
v registri Krajského súdu v Brne, Česká republika. Spoločnosť AGEL SK a.s., nezostavuje konsolidovanú 
účtovnú závierku. 
 
Spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce, a. s., je sesterskou spoločnosťou spoločností AGEL DIAGNOSTIC a. 
s., MEDI RELAX M+M s.r.o., Nemocnica Krompachy spol. s r.o., Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča 
a.s, Nemocnica Košice - Šaca, a.s.,  AGEL Clinic s.r.o., Nemocničný holding a.s., Nemocnica Levice s. r. o., 
AGEL SSC s. r. o., Nemocnica Zvolen a.s., Nemocnica Komárno s.r.o., ktoré sú vlastnené spoločnosťou 
AGEL SK a.s. 
 
 
 
 
II. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI 
 
1. Záruky a iné zabezpečenia poskytnuté členom orgánov spoločnosti 
 
Účtovná jednotka neneviduje žiadne záruky a zabezpečenia poskytnuté  členom orgánov spoločnosti.  
 
 
2. Pôžičky poskytnuté členom orgánov spoločnosti 
 
Účtovná jednotka neneviduje žiadne pôžičky poskytnuté členom orgánov spoločností.  
 
 
 
III. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 
 
1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 

a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie 
v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách. 

 
2. Účtovná závierka za rok 2018 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.  
 
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ 

sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich 
platenia.  

 
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky 

riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
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5. Moment zaúčtovania výnosov – Výnosy z poskytnutia zdravotníckych služieb a ostatných služieb sa 
vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. Výnosy sa vykazujú ponížené o 
predpokladané dopady následných revízií zdravotných poisťovní stanovené kvalifikovaným 
odhadom.  

 
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe 

vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých 
splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú 
v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok. 

 
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo 

odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných 
budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú 
výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť. 

 
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich 

precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových 
zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke 
sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov. 

 
 

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie 
 
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých 
položiek majetku a záväzkov je takéto: 
 
a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena 

je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.  
 
b) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej 

hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné 
náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v Ostatných dlhodobých 
záväzkoch  a krátkodobá časť v Ostatných záväzkoch. Nerealizované finančné náklady, ktoré 
predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného 
majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej 
úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho 
ocenenie. 
 

c) Zásoby obstarané kúpou: 
 Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa 

metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné 
a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku 
odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob. 

 
d) Pohľadávky: 

 pri ich vzniku– menovitou hodnotou, 
 pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – 

obstarávacou cenou. 
 
e) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich nominálnou hodnotou. 

 
f) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 
 
g) Záväzky: 

 pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
 pri prevzatí – obstarávacou cenou, 

 
h) Rezervy – v očakávanej výške záväzku. 
 
i) Pôžičky, úvery:  

 pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
 pri prevzatí – obstarávacou cenou. 
 
Úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. 
 

j) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 
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k) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú 

z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely. 
 
 
 
10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie 
 
Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú 
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.  
 

 Rezervy – záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, účtujú sa v očakávanej výške 
záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyyčerpané dovolenky a zamestnanecké požitky. Ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.  

 
Dlhodobé zamestnanecké požitky:  
Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na 
odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy a na základe vyššej kolektívnej zmluvy 
ďalší mesiac. Náklady na zamestnanecké požitky predstavujú sumu budúcich požitkov, ktorých 
časť  si zamestnanci už zaslúžili (zarobili)  svojou súčasnou a minulou prácou. Záväzok za už 
odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu. 
Poistno-matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pri prehodnotení 
výšky záväzku.  
Hlavné poistno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa 
dôchodkového programu sú nasledovné: 
  
Predpokladané zvýšenie miezd nad mieru  inflácie    1% 
Diskontná sadzba        0,89% 

 
 
 Plán odpisov  

 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený 
vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej 
doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné 
odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci v ktorom bol zaradený do 
používania.  
 
Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú: 
 

Druh majetku Životnosť Ročná sadzba odpisov 
Budovy a stavby 42 R 2,4% 
Stroje a zariadenia                                               8 R 12,5% 
Inventár 6 R 16,7% 
Softvér 6 R 16,7% 
   

 
Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre 
rovnomerné odpisovanie. 

 
 
11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka a v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej 
zanikajúcej právnickej osoby. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode 
peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného 
v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo 
predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka 
v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka 
v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný 
výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu. 
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12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód  
 
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve č. 431/2002 nZ.z. v znení 
neskorších predpisov. Počas účtovného obdobia nedošlo k žiadnej zmene.  
 
 
13. Oprava významných chýb minulých období 
 
Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o opravách významných chýb minulých období.  
 
IV. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
 
1. Dlhodobý majetok 
 
1.1. Goodwill 
 
Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o Goodwille.  
 
1.2. Majetok obstaraný z dotácií 
 
Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neobstarala žiadny majetok z dotácií.  
 
 
1.3. Dlhodobý finančný majetok 
 
V účtovnej jednotke v bežnom účtovnom období nenastal prípad, pri ktorom by bola hodnota dlhodobého 
finančného majetku vyššia ako jeho účtovná hodnota.  
 
2. Majetok ocenený reálnou hodnotou 
 
Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neoceňovala majetok reálnou hodnotu.  
 
3. Informácie o vlastných akciách 
 
Účtovná jednotka nemá vo vlastníctve žiadne akcie. 
 
4. Záväzky  
 
4.1. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti 
 
Položka  31. 12. 2018 31. 12. 2017 
Dlhodobé záväzky:    
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov                195 916,13 126 557 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov  - - 

Spolu dlhodobé záväzky         
195 916,13 126 557 

 
 
 
4.2. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 
 
Účtovná jednotka nemá svoj záväzky zabezpečené záložným právom.  
 
 
5. Deriváty 
 
Účtovná jednotka počas bežného účtovného obdobia nemala žiadne obchody s derivátmi. 
 

 
 
6. Informácie o nákladoch a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 
 
 
Účtovná jednotka počas bežného účtovného obdobia neúčtovala o žiadnych nákladoch a výnosoch, ktoré 
by mali výnimočný rozsah alebo výskyt.  
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V. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA 
 
1. Podmienené záväzky 
 
 
Účtovná jednotka neeviduje žiadne podmienené záväzky, ktoré mohli vzniknúť v dôsledku minulých 
udalostí.  
 
Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. 
Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, 
nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku 
toho sú k 31. decembru 2018 daňové priznania spoločnosti za roky 2016 až 2018 otvorené a môžu sa stať 
predmetom kontroly. 
 
 
2. Podmienený majetok 
  
Účtovná jednotka neeviduje žiaden podmienený majetok, ktorý mohol vzniknúť v dôsledku minulých 
udalostí.  
 
 
3. Podsúvahové účty  
 
 
Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala na podsúvahových účtoch.  
 
 
VI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 

ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
 
Po 31. decembri 2018 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by 
významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva alebo výsledky hospodárenia spoločnosti, okrem tých, 
ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti. 
 




