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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

Zoznam použitých skratiek
a.s.

Akciová spoločnosť

EF

Eurofondy

EKG

Elektrokardiograf

EUR

Euro

FCCA

Fellow member of Association of Chat Certified Accountants

HTO

Hematologicko-transfúziologické oddelenie

IČO

Identifikačné číslo organizácie

JIS

Jednotka intenzívnej starostlivosti

MBA

Master of business administration

MPH

Master of public health

MUDr

Doktor medicíny

NFP

Nenávratný finančný príspevok

OAIM

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

OKB

Oddelenie klinickej biochémie

PSČ

Poštové smerovacie číslo

RTG

Röntgen

RZP

Rýchla zdravotná pomoc

SNP

Slovenské národné povstanie

s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

ÚPS

Ústavná pohotovostná služba

WC

Water closet / splachovací záchod

Zb.

Zbierka zákonov
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Úvodné slovo
konateľa spoločnosti
a významné udalosti uplynulého
kalendárneho roka 2019
Vážené dámy, vážení páni,
vážení obchodní partneri,
Nemocnica Levice s. r. o. prechádzala v uplynulom roku 2019 významnými zmenami prebiehajúcimi v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, stavebných investícií, modernizácie zdravotníckej techniky
a v starostlivosti o ľudské zdroje. Prioritou bola príprava nemocnice
na zvládnutie procesu výstavby a rekonštrukcie zdravotníckych pracovísk a stavebných investícií v rámci plánovanej realizácie projektu „
Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavby vstupu pre
RZP a výťahovej šachty , polikliniky – širšie komplementy, zateplenie
pavilónu – Nemocnice Levice“.

MUDr. Ján Belanský, MPH
konateľ spoločnosti
Nemocnica Levice s. r. o.

Nemocnica Levice s. r. o. je prevádzkovaná spoločnosťou AGEL SK od
15.09.2017, poskytuje široké spektrum zdravotnej a ošetrovateľskej
starostlivosti pacientom vo svojej spádovej oblasti. Cieľom spoločnosti
AGEL je vytvoriť modernú, ekonomicky stabilnú nemocnicu poskytujúcu
efektívnu, vysoko kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť,
ktorá bude napĺňať zdravotné očakávania pacientov a plniť profesijné
a odborné ambície našich zdravotníkov. Pri napĺňaní tohto cieľa sme
v roku 2019 pokračovali v plánovaných rekonštrukciách zdravotníckych pracovísk nemocnice a obnove zdravotníckej techniky nemocnice.
Modernizovaním medicínskej techniky v roku 2019 v celkovej hodnote
450 000 Eur zlepšujeme podmienky na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti.
Na rádiologickom oddelení sme spustili do prevádzky nový moderný
digitálny mamografický prístroj Amulet Innovality, ktorý minimalizuje
RTG záťaž pacientiek, spresňuje diagnostiku chorobných lézií prsnej
žľazy a uľahčuje archiváciu RTG snímok. Vymenili sme všetky lôžka
na internom oddelení, detské postieľky na novorodeneckom oddelení.
Zakúpili sme nové infúzne pumpy a injekčné dávkovače pre lôžkové
oddelenia, nový EKG prístroj, transportný pľúcny ventilátor pre OAIM
a ďalšie vybavenie, ktoré pomáha zdravotníkom v ich práci. Zo stavebných investícií spomeniem výmenu okien v lôžkovom pavilóne,
rekonštrukciu nadštandardných izieb na internom oddelení, vybudovanie novej prevádzky nemocničnej lekárne na prízemí polikliniky,
rekonštrukciu toaletných priestorov pre pacientov na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
Okrem rekonštrukcií a modernizácie prístrojovej techniky sme zahájili
realizovanie projektu z EF a veríme, že NFP vo výške 7 109 231,65 EUR
zásadným spôsobom zvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, urýchli diagnostický a liečebný proces pri poskytovaní neodkladnej
zdravotnej starostlivosti. Meniace sa podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti kladú na zdravotnícky personál zvýšené nároky
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Nadštandardná izba – Oddelenie vnútorného lekárstva

na komunikačné schopnosti a zvládanie stresových situácií. Z uvedeného dôvodu pristúpilo vedenie nemocnice
Levice k podpore komunikačných zručností svojich zamestnancov a začalo v spolupráci s AGEL SK realizovať certifikované komunikačné školenia zdravotníckych zamestnancov. Máme ambície naďalej zvyšovať rozsah poskytovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, dôsledne dbať o kvalitu našej práce, šíriť dobré meno Nemocnice
Levice s. r. o. v pacientskej verejnosti.
V závere chcem povedať, že splnené úlohy, modernizácie, rekonštrukcie zdravotníckych pracovísk, ktoré sa nám
podarilo uskutočniť, by neboli možné bez aktívnej podpory vedenia spoločnosti AGEL SK a. s., za čo im patrí moja
vďaka. Na rozvoji našej nemocnice sa svojou zodpovednou prácou podieľajú aj naši zamestnanci, preto si veľmi
vážim ocenenie nášho gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktoré sa v rámci projektu Sprievodca nemocnicami,
umiestnilo na prvom mieste v Nitrianskom kraji. Rád by som sa na tomto mieste poďakoval našim zdravotníkom
za ich úsilie pri budovaní dobrého mena nemocnice a zlepšovaní dôvery u našich pacientov. Verím, že budeme
spoločnou prácou našu nemocnicu smerovať medzi zdravotnícke zariadenia poskytujúce kvalitné zdravotnícke
služby empatickými zdravotníckymi profesionálmi. Verím, že v týchto ambíciách budeme úspešní.
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Identifikačné údaje spoločnosti
vrátane zloženia štatutárneho orgánu
ku dňu 31. 12. 2019
Obchodné meno:

Nemocnica Levice s. r. o.

Sídlo:

SNP 19, 934 01 Levice

IČO:

50 861 450

Deň zápisu:

12. 5. 2017

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
• prenájom hnuteľných vecí,
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
• administratívne služby,
• reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
• dopravná zdravotná služba,
• prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
• čistiace a upratovacie služby,
• vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti ,
• vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce,
• ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov
ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
• ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
• prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – dom ošetrovateľskej starostlivosti,
• pracovná zdravotná služba,
• poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni,
• poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni,
• poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
• prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – všeobecná nemocnica v rozsahu: 1. ambulantná časť: – ambulancia vnútorného lekárstva – pneumologicko-ftizeologická ambulancia – neurologická ambulancia – pediatrická ambulancia – chirurgická ambulancia
– ambulancia úrazovej chirurgie – otorinolaryngologická ambulancia – oftamologická
ambulancia – gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – ambulancia klinickej onkológie
– ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny – ambulancia fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie – hematologická a transfuziologická ambulancia – gastroenterologická ambulancia – ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch
látkovej premeny a výživy – ambulancia klinickej psychológie – kardiologická ambulancia
– ambulancia pediatrickej neurológie – ambulancia pracovného lekárstva, 2. lôžková
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časť: – oddelenie vnútorného lekárstva vrátane JIS – oddelenie dlhodobo chorých –
oddelenie ortopédie – oddelenie chirurgie vrátane JIS – oddelenie úrazovej chirurgie
vrátane JIS – oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny – oddelenie neurológie
vrátane JIS a ÚPS – oddelenie gynekológie a pôrodníctva vrátane JIS a ÚPS – oddelenie
pediatrie vrátane ÚPS – oddelenie neonatológie a novorodeneckých lôžok – pracovisko
urgentný príjem 1. typu, 3. zariadenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek
v odboroch: – klinická biochémia – rádiológia – fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – hematológia a transfuziológia – centrálna sterilizácia – počítačová tomografia
4. zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: – gynekológia a pôrodníctvo – oftalmológia – otorinolaryngológia – chirurgia – úrazová
chirurgia – ortopédia – urológia.

Konanie menom
spoločnosti:

Základné imanie:

V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu
spoločnosti pripoja konatelia svoje podpisy.
5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR

Výška vkladu
každého spoločníka: • AGEL SK a.s.
• Vklad: 5 000 EUR
• Splatené: 5 000 EUR

Spoločníci:
Ďalšie právne
skutočnosti:

AGEL SK a. s., IČO: 36 658 448,
Palisády 56, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 06

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11. 4. 2017 podľa
§ 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10. 8. 2017 a 18. 8. 2017.
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Štatutárni zástupcovia:
Konatelia:

MUDr. Ján Belanský, MPH

Ing. Michal Pišoja, MPH

Mgr. Michal Zakarovský,
FCCA

MUDr. Ján Slávik, MBA

Mgr. Miroslav Jaška, MPH

MUDr. Rudolf Pelikán, MPH

predseda dozornej rady

podpredseda dozornej rady

člen dozornej rady

Dozorná rada:
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI K 31. 12. 2019

Organizačná štruktúra spoločnosti
k 31. 12. 2019
VALNÉ
ZHROMAŽDENIE

DOZORNÁ RADA

KONATELIA

POVERENEC
PRE OCHRANU
OSOBNÝCH ÚDAJOV

KOORDINÁTOR
RIADENIA RIZÍK

RIADITEĽ
NEMOCNICE

NÁMESTNÍK
PRE ÚSEK LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ
STAROSTLIVOSTI

NÁMESTNÍK
PRE ÚSEK
OŠETŘOVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI

NÁMESTNÍK
PRE ÚSEK
TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ

NÁMESTNÍK
PRE ÚSEK
FINANČNÝ

AMBULANCIA
VNÚTORNÉHO
LEKÁRSTVA

AMBULANCIA
VNÚTORNÉHO
LEKÁRSTVA CP

ODDELENIE
VNÚTORNÉHO
LEKÁRSTVA

NEUROLOGICKÉ
ODDELENIE

RÁDIODIAGNOSTICKÉ
ODDELENIE

ODDELENIE
VÝKAZNÍCTVA,
POISŤOVNÍCTVA
A ŠTATISTIKY

TECHNICKÝ
REFERÁT

PNEUMOLOGICKOFTIZEOLOGICKÁ
AMBULANCIA

NEUROLOGICKÁ
AMBULANCIA

PEDIATRICKÉ
ODDELENIE

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKÉ
ODDELENIE

ODDELENIE
HEMATOLÓGIE
A TRANSFÚZIOLÓGIE

REFERÁT
EKONOMIKY
A FINANCIÍ

PREVÁDZKOVÝ
REFERÁT

NEUROLOGICKÁ
AMBULANCIA CP

PEDIATRICKÁ
AMBULANCIA

CHIRURGICKÉ
ODDELENIE

ORTOPEDICKÉ
ODDELENIE

ODDELENIE
KLINICKEJ
BIOCHÉMIE

POKLADŇA

MTZ,
ZÁSOBOVANIE,
OOPP

CHIRURGICKÁ
AMBULANCIA CP

PEDIATRICKÁ AMBULANCIA – ÚSTAVNÁ
POHOTOVOSTNÁ
SLUŽBA

ODDELENIE
ÚRAZOVEJ
CHIRURGIE

ODDELENIE
ANESTÉZIOLÓGIE
A INTENZÍVNEJ
MEDICÍNY

NEMOCNIČNÁ
LEKÁREŇ

GYNEKOLOGICKOPÔRODNÍCKA
AMBULANCIA CP

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA
AMBULANCIA

ODDELENIE FYZIATRIE,
BALNEOLÓGIE
A LIEČEBNEJ
REHABILITÁCIE

NEONATOLOGICKÉ
ODDELENIE

VEREJNÁ
LEKÁREŇ

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA
AMBULANCIA
PRVÉHO KONTAKTU

AMBULANCIA
ÚRAZOVEJ
CHIRURGIE

DOM
OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI

ODDELENIE
DLHODOBEJ
INTENZÍVNEJ
STAROSTLIVOSTI

ODDELENIE
CENTRÁLNEJ
STERILIZÁCIE

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ
AMBULANCIA

OFTALMOLOGICKÁ
AMBULANCIA

REFERÁT LIEČEBNEJ
VÝŽIVY
A STRAVOVANIA

AMBULANCIA
ANESTÉZIOLÓGIE
A INTENZÍVNEJ
MEDICÍNY

AMBULANCIA
KLINICKEJ
ONKOLÓGIE

UPRATOVANIE

HEMATOLOGICKÁ A
TRANSFÚZIOLOGICKÁ
AMBULANCIA 1, 2

AMBULANCIA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE
A LIEČEBNEJ
REHABILITÁCIE 1, 2

AMBULANCIA PEDIATRICKEJ ENDOKRINOLÓGIE A DIABETOLÓGIE,
PORÚCH LÁTKOVEJ
PREMENY A VÝŽIVY

AMBULANCIA
KLINICKEJ
PSYCHOLÓGIE
AMBULANCIA
PRACOVNEJ
ZDRAVOTNEJ
SLUŽBY

REGISTRATÚRA,
ARCHÍV
A POŠTA

ÚDRŽBA, ENERGETIKA
SERVIS A SPRÁVA
MAJETKU
STRAVOVACIE
ZARIADENIE

ORGANIZAČNÉ
ODDELENIE

PERSONÁLNE
A MZDOVÉ
ODDELENIE
ODDELENIE
INFORMAČNÝCH
A KOMUNIKAČNÝCH
TECHNOLÓGII
PRÁVNY REFERÁT

REFERÁT
MARKETINGU

Legenda
Zabezpečuje AGEL SSC s.r.o.,
alebo iný dodávateľ
Metodické riadenie
Organizačný referát = sekreteriát, metodik,
právny referent

REFERÁT
KRÍZOVÉHO
RIADENIA
PRACOVNÁ
ZDRAVOTNÁ
SLUŽBA

REFERÁT BOZP
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Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2020
a ostatné nefinančné informácie
Ostatné nefinančné informácie
a) Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2020
Hlavné úlohy nemocnice v oblasti riadenia:
• Zabezpečiť plnenie finančného plánu a efektívne hospodárenie nemocnice.
• Pokračovať v riadení nemocnice tak, že budú efektívne riadené procesy poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a podporné procesy.
• Zaviesť kontrolné mechanizmy vo výkazníctve s cieľom zabezpečiť správne vykazovanie výkonov zdravotnej
starostlivosti.
• Nastaviť motivačné ukazovatele na úrovni vedúcich pracovníkov a priebežne vyhodnocovať nastavené limity
spotreby všeobecného materiálu, liekov a zdravotníckeho materiálu a výkonnosti pracovísk.
• Vytvárať podmienky pre stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov.
Ciele v oblasti investičného plánu v roku 2020
• centrifúga pre laboratórne pracovisko
• stavebná rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
• inštrumentárium pre pracovisko operačných sál
• nemocničné lôžka
• revitalizácia WC na poliklinike
• rekonštrukcia pracoviska verejnej lekárne
• polohovacie kreslá pre internistické odbory
• výmena okien na pracoviskách OAIM
• doplnenie mobiliáru a nábytku
• monitor vitálnych funkcií
• stavebné úpravy na OKB a HTO pracovisku
• nemocničná lekáreň – príjazdová rampa a úprava okolia
• rozšírenie priestoru pre expektáciu na internej urgentnej ambulancii
• stavba nového urgentného príjmu a dodávka zdravotníckej techniky z Eurofondov

b) O skutočnostiach, ktoré nastali až po súvahovom dni a sú významné pre naplnenie účelu výročnej správy.
Po zostavení, ale pred vydaním tejto účtovnej závierky, v súvislosti s výskytom Koronavírusu SARS CoV-2
(spôsobujúceho ochorenie COVID-19), spoločnosť urobila a robí kroky potrebné na minimalizáciu rizika nákazy
svojich zamestnancov. Spoločnosť prijala množstvo bezpečnostných a metodických opatrení, tiež v nadväznosti
na mimoriadne opatrenia vlády Slovenskej republiky a ďalších orgánov verejnej moci smerujúce k zamedzeniu šírenia Koronavírusu. Manažment spoločnosti je momentálne v procese vyhodnocovania a odhadovania
kvantitatívnych a kvalitatívnych dopadov na finančnú pozíciu a budúce výsledky spoločnosti. Spoločnosť bude
naďalej pozorne sledovať aktuálny vývoj a bude operatívne reagovať, aby ochránila zdravie svojich zamestnancov a minimalizovala vplyv na svoje hospodárenie.
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c) Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a pracovnoprávnych vzťahov.
Nemocnica Levice s. r. o. sa chová obozretne k životnému prostrediu a nijakým spôsobom ho nenarušuje.
Aktívnym spôsobom sa podieľa na recyklácii odpadov, na triedení špecifických zdravotníckych odpadov a na
udržiavaní zelene v nemocničnom areáli.
V oblasti pracovnoprávnych vzťahov sú zamestnanci pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečnosti práce,
požiarnej ochrany a ostatných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkou spoločnosti.

d) Aktivity v oblasti výskumu a vývoja.
V oblasti výskumu a vývoja naša spoločnosť nerealizuje žiadne aktivity.

e) O nadobudnutí vlastných akcií alebo vlastných podielov.
Spoločnosť nemá nadobudnuté vlastné podiely.

f)

Otom či, účtovná jednotka má alebo nemá pobočku či inú časť obchodného závodu v zahraničí.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

12
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NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2019

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
spoločnosti za rok 2019
určený pre dozornú radu a jediného spoločníka v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
Konatelia spoločnosti Nemocnica Levice s. r. o. navrhujú Dozornej rade a jedinému spoločníkovi pri výkone Valného
zhromaždenia spoločnosti, aby dosiahnutý zisk z hospodárenia spoločnosti Nemocnica Levice s. r. o. za rok 2019
vo výške 111 909 EUR bol v celej výške 111 909 EUR prevedený na účet nerozdeleného zisku.
V Leviciach dňa 25.03.2020

MUDr. Ján Belanský, MPH
konateľ spoločnosti
Nemocnica Levice s. r. o.

Ing. Michal Pišoja, MPH
konateľ spoločnosti
Nemocnica Levice s. r. o.

Mgr. Michal Zakarovský, FCCA
konateľ spoločnosti
Nemocnica Levice s. r. o.
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Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke
za rok 2019 a individuálna účtovná závierka za rok 2019
Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 582 49 111
deloitteSK@deloitteCE.com
www.deloitte.sk
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B
IČO: 31 343 414
IČ pre DPH: SK2020325516

Nemocnica Levice s. r. o.
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Spoločníkovi, dozornej rade a konateľom spoločnosti Nemocnica Levice s. r. o.:
SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Nemocnica Levice s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“),
ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému
dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému
dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa
týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od
spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš
audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme
presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti spoločnosti
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti
v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú
reálnu možnosť než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva spoločnosti.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor
audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa
Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať,
že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe
tejto účtovnej závierky.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private
company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry
združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného
a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho
prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa
usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
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V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:


Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká
a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor
audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.



Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol
spoločnosti.



Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných
odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.



Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého
pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť
schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené
v účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor.
Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať
v nepretržitej činnosti.



Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií,
ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme
auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly,
ktoré počas nášho auditu zistíme.
SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek
zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie
vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými
vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou
závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú
byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky:
-

informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,

-

výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme
obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme
mali uviesť.
Bratislava 1. apríla 2020

Ing. Wolda K. Grant, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 921
V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014
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DIČ: 2120511888

Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2019
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
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 Levice , s.r.o.
SNP 19,934 01 Levice

Hospodárska činnosť

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než
základných služieb spojených s prenájmom
- prenájom hnuteľných vecí
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb,
výroby
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej
mienky
- dopravná zdravotná služba
- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu
- čistiace a upratovacie služby
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske
práce
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál,
nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích
zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – dom
ošetrovateľskej starostlivosti
- pracovná zdravotná služba
- poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej
lekárni
- poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecná
nemocnica v rozsahu:
1. ambulantná časť: - ambulancia vnútorného lekárstva pneumologicko-ftizeologická ambulancia - neurologická
ambulancia - pediatrická ambulancia - chirurgická
ambulancia
ambulancia
úrazovej
chirurgie
–
otorinolaryngologická
ambulancia
–
oftamologická
ambulancia – gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ambulancia klinickej onkológie - ambulancia anesteziológie a
intenzívnej medicíny - ambulancia fyziatrie, balneológie a
liečebnej rehabilitácie - hematologická a transfuziologická
ambulancia - gastroenterologická ambulancia - ambulancia
pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej
premeny a výživy - ambulancia klinickej psychológie kardiologická
ambulancia
ambulancia
pediatrickej
neurológie - ambulancia pracovného lekárstva,
2. lôžková časť: - oddelenie vnútorného lekárstva vrátane JIS
– oddelenie dlhodobo chorých - oddelenie ortopédie oddelenie chirurgie vrátane JIS – oddelenie úrazovej
chirurgie vrátane JIS – oddelenie anesteziológie a intenzívnej
medicíny – oddelenie neurológie + JIS + ÚPS – oddelenie
gynekológie a pôrodníctva vrátane JIS a ÚPS – oddelenie
pediatrie vrátane ÚPS – oddelenie neonatológie a
1
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novorodeneckých lôžok - pracovisko urgentný príjem 1. typu,
3. zariadenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek v
odboroch: - klinická biochémia – rádiológia - fyziatria,
balneológia a liečebná rehabilitácia - hematológia a
transfuziológia - centrálna sterilizácia – počítačová
tomografia
4. zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej
starostlivosti v odboroch: - gynekológia a pôrodníctvo –
oftalmológia – otorinolaryngológia – chirurgia - úrazová
chirurgia – ortopédia - urológia
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických,
spoločenských a humanitných vied
zdravotnícke
zariadenie
ambulantnej
zdravotnej
starostlivosti
Ambulancia
pevnej
ambulantnej
pohotovostnej služby: ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod: Levice

2.

Zamestnanci

Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

3.

2019
562

2018
582

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Nemocnica Levice, s.r.o. Bola
zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019 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 2018

Účtovnú závierku spoločnosti Nemocnica Levice, s.r.o.., za rok 2018 schválilo riadne valné zhromaždenie,
ktoré sa konalo dňa 16. mája 2019.
5.

Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Nemocnica Levice, s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL SK a.s., so sídlom Palisády
56, Bratislava, ktorá má 100 - percentný podiel na jej základnom imaní.
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 Levice, s.r.o., je sesterskou spoločnosťou spoločností Nemocnica Zvolen a. s.,
NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Nemocnica Handlová-2.súkromná nemocnica,
s.r.o., Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., Nemocnica Komárno s.r.o, Nemocnica Košice
- Šaca, a.s., Nemocnica Krompachy spol. s r.o., Nemocnica Zlaté Moravc, a.s., AGEL DIAGNOSTIC a. s.,
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., AGEL Clinic s.r.o., MEDI RELAX M+M s.r.o., AGEL Servis
SK s. r. o., AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, Perfect Distribution a.s.- organizačná zložka,
Dom sociálnych služieb Krupina n.o., Nadácia Agel, Senior centrum Svätej Kataríny, n.o., AGEL SSC s.r.o.,
FINHOSP III, s.r.o., FINHOSP PLUS, s.r.o., SILICEA s.r.o., ktoré sú vlastnené spoločnosťou AGEL SK a.s.
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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 2019 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.

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
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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.

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
Diskontná sadzba

•

1%
2,29%

Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti
jeho oceneniu v účtovníctve, a to :
- k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 12 mesiacov 20 %, nad 24 mesiacov 50% ,nad 36
mesiacov vo výške 100 %.
4
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•

Plán odpisov
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený
vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Od 1.1.2019 Spoločnosť prehodnotila dobu
životnosti jednotlivých majetkov a pristúpila k zmene doby odpisovania 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 platné od 1.1.2019 sú:

Druh majetku

Životnosť

Ročná sadzba odpisov

Budovy a stavby

40 - 60 rokov

2,5 - 1,67%

Kancelárska a IT technika

3 - 20 rokov

33,3 - 5%

Nábytok

10 - 15 rokov

10 - 6,67%

Technológie

10 - 40 rokov

10 - 2,5%

Zdravotnícke prístroje

4 - 15 rokov

25 - 6,67%

Dopravné prostriedky

6 - 8 rokov

16,67 - 12,5%

Inventár

5 - 10 rokov

20 - 10 %

Softvér

5 - 12 rokov

20 - 8,3%

V prípade, ak by nedošlo ku zmene odpisových dôb, ročný odpis by bol vyšší o 90 tis. EUR.
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.
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.
5
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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
Dlhodobé záväzky:
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Spolu dlhodobé záväzky

31. 12. 2019

Položka

31. 12. 2019

Záväzky z leasingu so zostatkovou dobou jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Spolu dlhodobé záväzky

4.2.

31. 12. 2018

24 112

19 764

24 112

19 764
31. 12. 2018

219 966
219 966

283 923
283 923

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.

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
6
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toho sú k 31. decembru 2019 daňové priznania spoločnosti za roky 2017 až 2019 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

Položka
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

4.

31. 12. 2019
15 709 253-

31. 12. 2018
15 709 253
-

Nenávratný finančný príspevok

Schválená výška projektu
Názov projektu
Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba
vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky – širšie
komplementy, zateplenie pavilónu – Nemocnica Levice
Spolu

VI.

Kód
projektu

Oprávnené
výdavky

Neoprávnené
výdavky

302021Q184

6 398 308,48 EUR

0

6 398 308,48 EUR

0

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po zostavení, ale pred vydaním tejto účtovnej závierky, v súvislosti s výskytom Koronavírusu SARS CoV-2
(spôsobujúceho ochorenie COVID-19), spoločnosť urobila a robí kroky potrebné na minimalizáciu rizika
nákazy svojich zamestnancov. Spoločnosť prijala množstvo bezpečnostných a metodických opatrení, tiež
v nadväznosti na mimoriadne opatrenia vlády Slovenskej republiky a ďalších orgánov verejnej moci
smerujúce k zamedzeniu šírenia Koronavírusu. Manažment spoločnosti je momentálne v procese
vyhodnocovania a odhadovania kvantitatívnych a kvalitatívnych dopadov na finančnú pozíciu a budúce
výsledky spoločnosti. Spoločnosť bude naďalej pozorne sledovať aktuálny vývoj a bude operatívne
reagovať, aby ochránila zdravie svojich zamestnancov a minimalizovala vplyv na svoje hospodárenie.
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