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1.0Úvodné slovo predsedu 
predstavenstva VNsP Levoča, a.s.

Vážené dámy, vážení páni,

vážení obchodní partneri,

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
zavŕšila ďalší rok svojej činnosti.

Rok 2011 nám plynul v turbulentnom prostredí 
výrazných zmien v zdravotníctve. Tieto zmeny za-
siahli aj chod našej nemocnice. Napriek tomu sme 
sa snažili realizovať vízie o smerovaní spoločnosti 
a poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivos-
ti. V priebehu roka sa nám podarilo stabilizovať 
kvalitný zdravotnícky a nezdravotnícky personál. 
Lekári našej nemocnice sa aj v ťažkej situácii, pri 
štrajku lekárov iných zdravotníckych zariadení, 
postarali o našich pacientov a ani na chvíľu nepri-
pustili hrozbu neposkytnutia adekvátnej zdravotnej 
starostlivosti.

V roku 2011 sa nám podarilo zvyšovať úroveň po-
skytovania zdravotnej starostlivosti. V snahe o zvy-
šovanie počtu odliečených pacientov zavádzame 
do praxe metódy, ktoré by pritiahli do nášho zaria-
denia aj pacientov mimo nášho regiónu. 

Na urologickom oddelení sme zaviedli laparosko-
pické riešenie varikokél. Na oddelení všeobecnej 

a úrazovej chirurgie operácie hemoroidov podľa 
Longa, laparoskopické resekcie čreva, operácie 
varixov metódou CHIVA a v pláne máme spektrum 
výkonov ďalej rozširovať hlavne o malé ortopedické, 
traumatologické a plastickochirurgické výkony. 

Nemocnici sa podarilo, napriek zložitej vonkajšej 
„krízovej“ ekonomickej situácii, nedostatočnom 
financovaní zo strany zdravotných poisťovní, nájsť 
spôsoby na obnovu morálne opotrebovanej zdra-
votníckej techniky, ako napríklad nové C-rameno 
s operačným stolom a servoventilátor Raphael, 
anestéziologický prístroj a iné.

Rád by som poďakoval všetkým zamestnancom 
spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Levoča, a.s., ktorí svojou profesionalitou, odbornos-
ťou a aj ľudským prístupom rozhodujúcou mierou 
prispeli k úspešnej činnosti našej nemocnice v roku 
2011. Rovnako by som chcel poďakovať i všetkým 
našim obchodným partnerom za podporu, bez 
ktorej by nebolo možné upevnenie postavenia 
spoločnosti.

Ďakujem akcionárom ako i členom dozornej rady 
spoločnosti, že nám boli nápomocní pri budovaní 
dobrého obchodného mena spoločnosti Všeobecná 
nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Mgr. Miroslav Jaška 

predseda predstavenstva 

VNsP Levoča, a.s.
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2.0Významné udalosti uplynulého 
kalendárneho roka

1. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. v roku 2011 oslávila 111. výročie založenia. Pri tejto 
príležitosti spoločnosť dňa 28. 10. 2011 usporiadala „Levočský lekársky deň“.

2. V uplynulom roku prebehla rekonštrukcia fyziatricko–rehabilitačného oddelenia. Celkové náklady 
za túto rekonštrukciu boli 33 tis. EUR.

3. V roku 2011 boli obstarané nasledujúce hnuteľné veci:

C-rameno urologické oddelenie

operačný stôl k C – ramenu urologické oddelenie

monitor FUJITSU 19 k C – ramenu urologické oddelenie

Servoventilator Raphael Color – 2ks oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

anestéziologický prístroj oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

bioptický set Delta Cut rádiodiagnostické oddelenie

magnetoterapeuticky prístroj fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

termostaticky prístroj E2000 patologicko-anatomické oddelenie

centrifúga RotoSilenta 630 RS hematologicko-transfúzne oddelenie

elektrokonvulzný prístroj psychiatrické oddelenie

elektrokoagulácia oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

defibrilátor – 4ks psychiatrické, interné, oddelenie všeobecnej 
a úrazovej chirurgie

elektrická pílka oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

manipulátor vaginálny UMH 600 gynekologické oddelenie

operačná lampa urologické oddelenie

Odsávačky – 5ks oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, 
oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

infúzne pumpy – 3ks oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

sterilizátor urologické oddelenie

vyvolávací automat rádiodiagnostické oddelenie

server HP ML 150G6 PAM výpočtové oddelenie

úložisko dát sieťové NAS QNAP výpočtové oddelenie
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vrátane zloženia štatutárneho orgánu 
ku dňu 31. 12. 2011
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Obchodné meno:

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Deň zápisu:

17. 06. 2005 Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa Vložka číslo 1337/V

IČO:

36 594 849

Sídlo:

Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Predmet podnikania spoločnosti bol ku dňu 31. 12. 2011:

•	 maloobchod v rozsahu voľných živností,

•	 veľkoobchod v rozsahu voľných živností,

•	 sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,

•	 prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom,

•	 obstarávanie služieb spojených so správou bytového i nebytového fondu, upratovacie práce, čistiace 
práce v rozsahu voľnej živnosti,

•	 pranie prádla,

•	 výroba deionizovanej vody,

•	 kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác,

•	 ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,

•	 prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností,

•	 požičiavanie kníh a časopisov,

•	 usporadúvanie kurzov, školení a seminárov,

•	 mechanické úpravy na objednávku alebo na zmluvnom základe,

•	 demolačné, búracie práce, prípravné práce pre stavbu,

•	 doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia,

•	 poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení: všeobecnej nemocnice 
v rozsahu podľa príslušného povolenia,
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•	 výroba tepla,

•	 podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,

•	 poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni,

•	 príprava transfúznych liekov,

•	 poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,

•	 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,

•	 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,

•	 správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,

•	 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane 
prípojného vozidla,

•	 reklamné a marketingové služby,

•	 organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Základné imanie:

2 080 926,775841 EUR, rozsah splatenia: 2 080 926,775841 EUR

Počet akcií:

6269 kmeňové, listinné

Menovitá hodnota jednej akcie:

331,939189 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: 

Prevod akcií akcionára spoločnosti na inú osobu ako na spoločnosť je obmedzený a podmienený 
predchádzajúcim písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

Konanie za spoločnosť:

Konanie za spoločnosť: V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení konať a zaväzovať 
ju vo všetkých veciach vždy aspoň dvaja súčasne konajúci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť 
podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje 
podpisy. 
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3.0Zloženie štatutárneho orgánu 
spoločnosti ku dňu 31. 12. 2011

 Predstavenstvo:

 mgr. mIROSLAV JAŠKA . . . . . . . . . . . . . . .  predseda predstavenstva

 mIROSLAV čURILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  člen predstavenstva 
 

 mgr. dÁVId SzAbó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  člen predstavenstva
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3.0Zloženie štatutárneho orgánu 
spoločnosti ku dňu 31. 12. 2011

 Dozorná rada:

 JUdr. LýdIA bUdzIŇÁKOVÁ  . . . . . . . . . . . .  predseda dozornej rady

 mUdr. LAdISLAV gURčíK, Phd.   . . . . . . . . . . . . .  člen dozornej rady

 mgr. gAbRIeLA bAJzÁtOVÁ  . . . . . . . . . . . . . . . . .  člen dozornej rady
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Zloženie štatutárneho orgánu 
spoločnosti ku dňu 31. 12. 2011 3.0

 Dozorná rada:

 Ing. PAVeL hANKe, mbA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  člen dozornej rady

 mUdr. mARIÁN OLeJNíK, mbA . . . . . . . . . . . . . . .  člen dozornej rady

 mUdr. RóbeRt SLAVKOVSKý . . . . . . . . . . . . . . . .  člen dozornej rady
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4.0Poslanie a podnikateľský cieľ

Poslaním Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s. je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom 
regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny.

Toto poslanie VNsP Levoča, a.s. zabezpečuje poskytovaním širokej škály služieb v medicínskej oblasti. 
Dôsledne využíva ľudský potenciál, ktorý sa podarilo stabilizovať, ako i využívanie moderného prístrojového 
vybavenia dostupného na trhu.

Urologické a psychiatrické oddelenie sú ponímané ako špičkové nadregionálne oddelenia s veľkým počtom 
pacientov mimo regiónu Spiš.

Chirurgické oddelenie sa po personálnom doplnení v priebehu roka 2011 stalo vyhľadávaným centrom 
špičkovej medicíny a zaraďuje sa medzi lídrov v regióne. V oblasti operatívy aplikuje nové metódy, ktorými 
sa skracuje čas operácií.

Neurologické oddelenie si udržalo svoj významný kredit. Dopyt po hospitalizáciách na tomto oddelení je 
enormný, o čom svedčí aj obložnosť viac ako 90 %. VNsP Levoča, a.s. sa darí rozvíjať kvalitné poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti na tomto oddelení s ambíciou v budúcnosti byť lídrom v oblasti neurológie 
v našom regióne.

Nemenej dôležitými a kvalitnými oddeleniami sú interné oddelenie a  oddelenie anestéziológie a  intenzívnej 
medicíny s  veľmi dobrými výsledkami liečby, podporené uznaním zo strany odliečených pacientov.

Poslaním nemocnice je nielen liečiť, ale aj byť aktívny v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie, 
čo prispieva ku kvalite života obyvateľov. Toto poslanie sa nám darí napĺňať prostredníctvom spoločných 
liečebných a vyšetrovacích zložiek, ktorých činnosť budeme v ďalšom období rozvíjať a prispôsobovať 
potrebám doby, ako i pacientov.

Cieľom je poskytovanie služieb, po ktorých je dopyt zo strany občanov – klientov, samozrejme v súlade so 
záujmami a možnosťami akcionárov tak, aby činnosti VNsP Levoča, a.s. boli trvalo udržateľné s pozitívnym 
dopadom na tvorbu hospodárskeho výsledku, ktorý bude základom na reinvestície do rozvoja VNsP Levoča, a.s.

Napĺňanie ďalších cieľov v oblasti skvalitňovania ekonomicky udržateľných služieb závisí aj od vonkajších 
faktorov, ako je legislatívna podpora zo strany štátu, záujmy a smerovanie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní. Tak, ako tomu bolo doteraz, VNsP Levoča, a.s. si obhájila 
svoje miesto v rámci zdravotníckych zariadení a má predpoklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
s vyrovnaným hospodárením spolu so spokojnosťou pacienta, poisťovní.
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5.0Organizačná schéma spoločnosti 
k 31. 12. 2011

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo

Detské a nov. odd.

Interné a doliečovacie odd.

Gynekolog.-pôrodnícke odd.

Odd.všeob.a úraz.chirurgie

Neurologické oddelenie

OAIM

Urologické oddelenie

Psychiatrické oddelenie

Patologicko-anatomické odd.

Odd. urgentnej medicíny

RDG + CT; chránené pracov.

Odd.laboratórnych činností

Fyziatricko-rehabilitačné odd.

Ústavná lekáreň Verejná lekáreň

Upratovacia služba

Údržba

Technický útvar

Pokladnica

Odd. liečeb. výživy a strav.
vr. strav. prev. 

Odborné ambulancie

Dozorná rada

Riaditeľ
Úsek riaditeľa

Námest. pre ZS
Úsek zdravot. starostl.

Výkonová učtáreň

Finančná  
a materiálová učtáreň

Námest. pre OS
Úsek ošetr. starostl.

Personálno-mzdový útvar Technicko-prevádzkový 
útvar

Primári a vedúci
oddelení

Vedúce sestry
oddelení

BOZP, PO 
Útvar služieb

vrátnica, tel.ústr.
správa registratúry
distrib.a oprava prádla

Doprava
dispečer 
prevoz pacientov
vnútorná a ostatná 
doprava

Námestník pre ekonomické, personálne  
a technicko-prevádzkové činnosti

Útvar riaditeľa
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6.0Prezentácia jednotlivých oddelení 
spoločnosti VNsP Levoča, a.s.
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Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. (ďalej len VNsP Levoča) v roku 2011 zmenila, 
z dôvodu neuzatvorenia zmlúv o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných 
poisťovní, skladbu oddelení. 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. na základe Rozhodnutia Prešovského samosprávneho 
kraja prevádzkuje tieto lôžkové oddelenia:

•	 interné oddelenie,

•	 neurologické oddelenie,

•	 oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie (OVÚCH),

•	 pediatrické oddelenie,

•	 gynekologicko-pôrodnícke oddelenie,

•	 oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM),

•	 urologické oddelenie,

•	 psychiatrické oddelenie,

•	 novorodenecké oddelenie,

•	 doliečovacie oddelenie.

Oddelenia, s ktorými zdravotné poisťovne neuzatvorili zmluvu od 1. 7. 2011:

•	 gynekologicko-pôrodnícke oddelenie,

•	 novorodenecké oddelenie,

•	 doliečovacie oddelenie,

•	 traumatologické oddelenie,

•	 pediatrické oddelenie – neuzatvorená zmluva iba zo strany VšZP.

Jednotky intenzívnej starostlivosti máme v odboroch:

•	 neurológia,

•	 interné,

•	 chirurgia,

•	 traumatológia,

•	 pediatria.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. ďalej prevádzkuje:

•	 rádiodiagnostické oddelenie, 

•	 patologicko-anatomické oddelenie, 

•	 oddelenie klinickej biochémie, 

•	 hematologicko-transfúzne oddelenie, 

•	 fyziatricko-rehabilitačné oddelenie,

•	 denné stacionáre v odbore pediatria a vnútorné lekárstvo,
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•	 zariadenia ambulantnej starostlivosti pre výkony jednodňovej chirurgie v odboroch chirurgia, 
urológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, gynekológia a pôrodníctvo – do 30. 6. 2011,

•	 rýchlu zdravotnú pomoc,

•	 rýchlu lekársku pomoc,

•	 lekársku službu prvej pomoci pre dospelých,

•	 lekársku službu prvej pomoci pre deti,

•	 nemocničnú lekáreň, 

•	 verejnú lekáreň, 

•	 dopravu do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia.

V roku 2011 rádiodiagnostické oddelenie zaviedlo novú diagnostickú metódu. Pacientky z okresov Gelnica, 
Krompachy, Spišská Nová Ves a Levoča, v prípade podozrivého ložiskového procesu v prsníkoch, sú zasielane 
na diagnostické mamografické vyšetrenie, kde v ten istý deň je realizované sonografické vyšetrenie 
a následne urobený bioptický odber vzorky podozrivého tkanivá. Po histologickom vyšetrení na patologicko-
anatomickom oddelení má pacientka hotovú diagnózu do 7 dni od začiatku celého procesu a je odoslaná 
na chirurgické oddelenie na ďalšie doriešenie. 

Rádiodiagnostické oddelenie – mamografický prístroj
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Prezentácia jednotlivých oddelení 
spoločnosti VNsP Levoča, a.s. 6.0
Nemocnica aj v roku 2011 bola výučbovou základňou pre Strednú zdravotnícku školu Štefana Kluberta 
v Levoči, Jesseniovú lekársku fakultu v Martine, Prešovskú univerzitu – odbor zdravotníctva a Univerzitnú 
nemocnicu L. Pasteura Košice.

Poliklinická časť poskytovala liečebno-preventívnu starostlivosť na ambulanciách špecializovanej ambulantnej 
starostlivosti, a to: 

1. ambulancia všeobecného lekárstva

2. ambulancia klinickej logopédie 

3. ambulancia klinickej psychológie

4. onkologická ambulancia 

5. interná ambulancia

6. kardiologická ambulancia

7. diabetologická ambulancia

8. pediatrická ambulancia

9. detská neurologická ambulancia 

10. neurologická ambulancia

11. neurofyziologická ambulancia

12. chirurgická ambulancia I.

13. chirurgická ambulancia II.

14. chirurgická onko ambulancia

15. cievna ambulancia

16. traumatologická ambulancia

17. urologická ambulancia

18. otorinolaryngologická ambulancia

19. foniatrická ambulancia

20. oftalmologická ambulancia

21. oftalmodiabetologická ambulancia

22. glaukomová ambulancia

23. gynekologická ambulancia s USG pracoviskom

24. gynekologická ambulancia I. s USG pracoviskom

25. poradňa pre rizikovú graviditu

26. sexuologická ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

27. ambulancia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

28. ambulancia v odbore algeziológia

29. fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

30. hematologická ambulancia

31. psychiatrická ambulancia 

32. sexuologická ambulancia v odbore psychiatria

33. ambulancia pre liečbu alkoholizmu a toxikománie



19

7.1. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011

7.2. Súvaha k 31. 12. 2011 

7.3. Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. 12. 2011

7.4. Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2011

7.5. Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2011

7.0Účtovná závierka spoločnosti  
za rok 2011
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7.1Správa nezávislého audítora 
k účtovnej závierke za rok 2011

Všeobecná Nemocnica s poliklinikou Levoča a.s.

SPRáVA NEZáVISLéHO AUDíTORA 

Akcionárom a Predstavenstvu spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. (ďalej 
len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému 
dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku
Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so 
slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, 
aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. 

Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili 
v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické 
normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje 
významné nesprávnosti. 
Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s  cieľom získať audítorské dôkazy o  sumách 
a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora 
vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo 
chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia 
a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné 
audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej 
obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti významných účtovných odhadov 
štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. 
Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

Názor 
Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu 
spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia 
za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočnosti
Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na poznámku II.2. k účtovnej závierke, v ktorej sa uvádza, že spoločnosť 
je závislá od nepretržitej finančnej podpory zo strany svojej materskej spoločnosti. Náš názor nie je vzhľadom 
na túto skutočnosť modifikovaný.

Iná skutočnosť
Audit účtovnej závierky spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. za rok končiaci sa 
31. decembra 2010 vykonal iný audítor, ktorý dňa 14. marca 2011 vyjadril k tejto účtovnej závierke nepodmienený názor.

Bratislava 30. marec 2012

Deloitte Audit s.r.o. Ing. Zuzana Letková, FCCA
Licencia SKAu č. 014 zodpovedný audítor

Licencia SKAu č. 865

Deloitte Audit s.r.o. 
Digital Park II, Einsteinova 23 
851 01 Bratislava 
Slovenská republika

Tel: +421 2 582 49 111 
Fax: +421 2 582 49 222 
DeloitteSK@deloitteCE.com 
www.deloitte.sk

Obchodný register 
okresného súdu Bratislava I 
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B 
IČO: 31 343 414 
IČ pre DPH: SK2020325516

Názov Deloitte zahŕ ňa jeden alebo viac subjektov organizace Deloitte Touche Tohmatsu 
asociácie Swiss Verein, a jej sieť členských firiem, z ktorých každá predstavuje samostatnú  
a nezávislú právnickú osobu. Detailnejší prehľad právnej štruktúry Deloitte Touche Tohmatsu  
a jej členských firiem nájdete na internetovej stránke www.deloitte.com/sk/o-nas.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu



21

7.2Súvaha k 31. decembru 2011

Súvaha Úč POD 1 – 01 Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25947/2010-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92

S Ú V A H A

k 31. decembru 2011

(v celých eurách)

Účtovná závierka Účtovná závierka

– riadna – zostavená
– mimoriadna – schválená

(vyznačí sa X)

Daňové identifikačné číslo Mesiac Rok

2 0 2 2 0 2 8 9 3 2 od 0 1 2 0 1 1
Za obdobie

IČO do 1 2 2 0 1 1
3 6 5 9 4 8 4 9

Bezprostredne od 0 1 2 0 1 0
SK NACE predchádzajúce 

8 6 . 1 0 . 0  obdobie do 1 2 2 0 1 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

V Š E O B E C N Á  N E M O C N I C A  S  P O L I K L I N I K O U          
L E V O Č A  A. S.                                   

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

P R O B S T N E R O V A  C E S T A                  2  3 0 8 2   

PSČ Obec

0 5 4 0 1 L E V O Č A                               

Číslo telefónu Číslo faxu

 0 5 3  / 4 1 2 6 5 1     0 5 3  / 4 5 1 2 3 7 7  

E-mailová adresa

S E K R E T A R I A T @ L E V N E M O C . S K                     

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie  
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky alebo fyzickej osoby, 
ktorá je účtovnou jednotkou: 14. 2. 2012

Schválená dňa:

11. 4. 2012 
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7.2Súvaha k 31. decembru 2011

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., DIČ: 2022028932

Ozna-
čenie STRANA AKTÍV č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie

(v eurách) Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 (časť 1) 1 (časť 2) 2 3

Spolu majetok (r. 002 + r. 030 + r. 061) 001 6 149 582 2 214 315 3 935 267 4 159 223 

A. Neobežný majetok (r. 003 + r. 011 + r. 021) 002 3 926 212 2 160 933 1 765 279 2 072 699 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 003 27 096 19 705 7 391 9 531 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 004 – – – –

A.I.2. Softvér (013) - /073, 091A/ 005 27 096 19 705 7 391 9 531 

A.I.3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 006 – – – –

A.I.4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 007 – – – –

A.I.5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 008 – – – –

A.I.6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 009 – – – –

A.I.7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 010 – – – –

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 011 3 899 116 2 141 228 1 757 888 2 063 168 

A.II.1. Pozemky (031) - 092A 012 51 400 – 51 400 51 400 

A.II.2. Stavby (021) - /081, 092A/ 013 853 925 212 261 641 664 633 612 

A.II.3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 014 2 952 949 1 928 967 1 023 982 1 360 612 

A.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 015 – – – –

A.II.5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 016 – – – –

A.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 017 – – – –

A.II.7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 018 40 842 – 40 842 17 544 

A.II.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 019 – – – –

A.II.9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 020 – – – –

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 021 – – – –

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 
(061) - 096A 022 – – – –

A.III.2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným 
vplyvom (062) - 096A 023 – – – –

A.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 024 – – – –

A.III.4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 025 – – – –

A.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 026 – – – –

A.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 027 – – – –

A.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 028 – – – –

A.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 029 – – – –

B. Obežný majetok (r. 031+ r. 038 + r. 046 + r. 055) 030 2 212 637 53 382 2 159 255 2 066 687 

B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 031 275 586 – 275 586 336 818 

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 032 231 767 – 231 767 296 352 

B.I.2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - 
/192, 193, 19X/ 033 – – – –
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7.2Súvaha k 31. decembru 2011

Ozna-
čenie STRANA AKTÍV č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie

(v eurách) Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 (časť 1) 1 (časť 2) 2 3

B.I.3. Výrobky (123) - 194 034 – – – –

B.I.4. Zvieratá (124) - 195 035 – – – –

B.I.5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 036 43 819 – 43 819 40 466 

B.I.6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 037 – – – –

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 038 – – – –

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - 391A 039 – – – –

B.II.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 040 – – – –

B.II.3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke (351A) - 391A 041 – – – –

B.II.4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 042 – – – –

B.II.5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 
358A, 35XA) - 391A 043 – – – –

B.II.6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 044 – – – –

B.II.7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 045 – – – –

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 046 1 883 550 53 382 1 830 168 1 725 171 

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - 391A 047 1 873 907 53 382 1 820 525 1 717 237 

B.III.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 048 – – – –

B.III.3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke (351A) - 391A 049 – – – –

B.III.4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 050 – – – –

B.III.5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 
358A, 35XA, 398A) - 391A 051 – – – –

B.III.6. Sociálne poistenie (336) - 391A 052 – – – –

B.III.7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345 346, 347) - 391A 053 330 – 330 585 

B.III.8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 054 9 313 – 9 313 7 349 

B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 055 53 501 – 53 501 4 698 

B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 056 3 433 – 3 433 2 325 

B.IV.2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 057 50 068 – 50 068 2 373 

B.IV.3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 058 – – – –

B.IV.4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 059 – – – –

B.IV.5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 060 – – – –

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 061 10 733 – 10 733 19 837 

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 062 – – – –

C.2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 063 10 733 – 10 733 19 837 

C.3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 064 – – – –

C.4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 065 – – – –
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Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., DIČ: 2022028932

Ozna-
čenie STRANA PASÍV č.r. Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie
a b c 5 6

(v eurách) (v eurách)
Spolu vlastné imanie a záväzky (r. 067 + r. 088 + r. 121) 066 3 935 267 4 159 223 

A. Vlastné imanie (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087) 067 576 568 1 244 041 

A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až r. 072) 068 2 080 927 2 080 927 

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 069 2 080 927 2 080 927 

A.I.2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 070 – –

A.I.3. Zmena základného imania +/- 419 071 – –

A.I.4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 072 – –

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až r. 079) 073 829 702 823 063 

A.II.1. Emisné ážio (412) 074 – –

A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413) 075 789 537 789 537 

A.II.3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 076 40 165 40 165 

A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 077 – (6 639)

A.II.5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 078 – –

A.II.6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 079 – –

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 080 22 114 22 114 

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 081 22 114 22 114 

A.III.2. Nedeliteľný fond (422) 082 – –

A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 083 – –

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 085 + r. 086) 084 (1 682 063) (1 448 933)

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 085 88 440 88 440 

A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 086 (1 770 503) (1 537 373)

A.V. Výsledok hodpodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 
+ r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 087 (674 112) (233 130)

B. Záväzky (r. 089 + r. 094 + r. 106 + r. 117+ r. 118) 088 3 331 709 2 874 334 

B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 089 386 906 380 910 

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 090 – –

B.I.2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 091 318 834 337 646 

B.I.3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 092 –

B.I.4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 093 68 072 43 264 

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 094 252 723 269 334 

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A) 095

B.II.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 096 – –

B.II.3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 097 – –

B.II.4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 098 – –

B.II.5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 099 – –
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Ozna-
čenie STRANA PASÍV č.r. Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie
a b c 5 6

(v eurách) (v eurách)

B.II.6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100 – –

B.II.7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101 – –

B.II.8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102 – –

B.II.9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 5 821 3 536 

B.II.10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 141 093 203 555 

B.II.11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 105 809 62 243 

B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 2 692 080 2 224 090 

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA) 107 1 680 158 1 214 910 

B.III.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108 – –

B.III.3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 4 347 3 234 

B.III.4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110 333 399 219 383 

B.III.5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111

B.III.6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112 – –

B.III.7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 309 869 338 242 

B.III.8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 185 024 198 911 

B.III.9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 44 350 40 717 

B.III.10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 134 933 208 693 

B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117 – –

B.V. Bankové úvery (r. 119 + r. 120) 118 – –

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 – –

B.V.2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 – –

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 26 990 40 848 

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122 – –

C.2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123 489 506 

C.3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124 8 888 23 607 

C.4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 17 613 16 735 
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7.3Výkaz ziskov a strát  
k 31. decembru 2011

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 04 Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25947/2010-74

Príloha č. 2A k opatreniu č. 4455/2003-92

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31. decembru 2011

(v celých eurách)

Účtovná závierka Účtovná závierka

– riadna – zostavená
– mimoriadna – schválená

(vyznačí sa X)

Daňové identifikačné číslo Mesiac Rok

2 0 2 2 0 2 8 9 3 2 od 0 1 2 0 1 1
Za obdobie

IČO do 1 2 2 0 1 1
3 6 5 9 4 8 4 9

Bezprostredne od 0 1 2 0 1 0
SK NACE predchádzajúce 

8 6 . 1 0 . 0  obdobie do 1 2 2 0 1 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

V Š E O B E C N Á  N E M O C N I C A  S  P O L I K L I N I K O U          
L E V O Č A  A. S.                                   

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

P R O B S T N E R O V A  C E S T A                 2  3 0 8 2   

PSČ Obec

0 5 4 0 1 L E V O Č A                               

Číslo telefónu Číslo faxu

 0 5 3 / 4 1 2 6 5 1    0 5 3 / 4 5 1 2 3 7 7  

E-mailová adresa

S E K R E T A R I A T @ L E V N E M O C . S K                     

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie  
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky alebo fyzickej osoby, 
ktorá je účtovnou jednotkou: 14. 2. 2012

Schválená dňa:

11. 4. 2012 
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7.3Výkaz ziskov a strát  
za rok končiaci sa 31. decembra 2011

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., DIČ: 2022028932

Ozna-
čenie TEXT č.r. Skutočnosť

(v eurách) Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie
a b c 4 5

I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 01 466 530 463 477 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507) 02 398 358 396 826 

+ Obchodná marža (r. 01 - r. 02) 03 68 172 66 651 

II. Výroba (r. 05 + r. 06 + r. 07) 04 9 779 207 10 078 007 

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 05 9 508 196 9 812 102 

II.2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 – –

II.3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 271 011 265 905 

B. Výrobná spotreba (r. 09 + r. 10) 08 2 867 269 2 643 470 

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 09 2 204 099 1 963 243 

B.2. Služby (účtová skupina 51) 10 663 170 680 227 

+ Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 - r. 08) 11 6 980 110 7 501 188 

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 12 6 838 488 7 018 630 

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 4 979 447 5 205 036 

C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 3 552 3 850 

C.3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 1 670 831 1 702 364 

C.4. Sociálne náklady (527, 528) 16 184 658 107 380 

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 3 395 4 401 

E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotnému majetku (551, 553) 18 484 973 477 377 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 175 581 173 499 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 176 170 175 848 

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547) 21 1 093 (8 381)

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 26 869 36 011 

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 267 240 222 793 

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 24 – –

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 25 – –

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - 
r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r. 25) 26 (588 799) (179 970)

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27 1 –

J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 6 639 –

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 30 + r. 31 + r. 32) 29 – –

VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti 
s podstatným vplyvom (665A) 30 – –

VII.2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31 – –

VII.3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32 – –
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Výkaz ziskov a strát  
za rok končiaci sa 31. decembra 2011 7.3

Ozna-
čenie TEXT č.r. Skutočnosť

(v eurách) Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie
a b c 4 5

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33 – –

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34 – –

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35 – –

L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36 – –

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37 – –

X. Výnosové úroky (662) 38 49 91 

N. Nákladové úroky (562) 39 30 097 34 590 

XI. Kurzové zisky (663) 40 27 132 

O. Kurzové straty (563) 41 320 285 

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 – –

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 4 759 5 248 

XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44 – –

R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45 – –

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + 
r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r. 45) 46 (41 738) (39 900)

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (r. 26 + r. 46) 47 (630 537) (219 870)

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti (r. 49 + r. 50) 48 43 575 13 260 

S.1.  – splatná (591, 595) 49 9 –

S.2.  – odložená (+/- 592) 50 43 566 13 260 

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení (r. 47 - r. 48) 51 (674 112) (233 130)

XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 – –

T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53 – –

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením (r. 52 - r. 53) 54 – –

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (r. 56 + r. 57) 55 – –

U.1.  – splatná (593) 56 – –

U.2.  – odložená (+/- 594) 57 – –

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení (r. 54 - r. 55) 58 – –

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 47 + r. 54) 59 (630 537) (219 870)

V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 – –

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 51 + r. 58 - r. 
60) 61 (674 112) (233 130)
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7.4Poznámky k účtovej závierke  
k 31. 12. 2011

Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74

Príloha č. 3 k opatreniu č. 4455/2003-92

Poznámky Úč POD 3 – 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2011

v  – eurocentoch v  – celých eurách *)

Za obdobie mesiac rok mesiac rok
od 0 1  2 0 1 1 do 1 2  2 0 1 1

Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok
predchádzajúce obdobie od 0 1  2 0 1 0 do 1 2  2 0 1 0

Dátum vniku účtovnej jednotky Účtovná závierka Účtovná závierka

1 8  0 2  1 9 9 8  – riadna  – zostavená
 – mimoriadna  – schválená
 – priebežná

IČO DIČ Kód SK NACE

3 6 5 9 4 8 4 9 2 0 2 2 0 2 8 9 3 2 8 6 1 0 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

V Š E O B E C N Á  N E M O C N I C A  S  P O L I K L I N I K O U          
L E V O Č A  A. S.                                   

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

P R O B S T N E R O V A  C E S T A                  2  3 0 8 2   

PSČ Názov obce

0 5 4 0 1   L E V O Č A                               

Číslo telefónu Číslo faxu

 0 5 3  / 4 1 2 6 5 1     0 5 3  / 4 5 1 2 3 7 7  

E-mailová adresa

S E K R E T A R I A T @ L E V N E M O C . S K                     

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky alebo fyzickej osoby, 
ktorá je účtovnou jednotkou:

14. 2. 2012
Schválená dňa:

   

 11. 4. 2012

*) Vyznačuje sa krížikom
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7.4
Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu individuálnych účtovných poznámok, 
pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach 
vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurocentoch 
alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch 
sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát). 

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 1.1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Dátum založenia 31. marca 2005

Dátum vzniku (podľa obchodného registra) 17. júna 2005

Hospodárska činnosť

•	 maloobchod v rozsahu voľných živností

•	 veľkoobchod v rozsahu voľných živností

•	 sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

•	 prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb, spojených s nájmom

•	 obstarávanie služieb spojených so správou bytového i nebytového fondu

•	 upratovacie práce

•	 čistiace práce v rozsahu voľnej živnosti

•	 pranie prádla

•	 výroba deionizovanej vody

•	 kancelárske a sekretárske služby, vrátanie kopírovacích a rozmnožovacích prác

•	 ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

•	 prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností

•	 požičiavanie kníh a časopisov

•	 usporadúvanie kurzov, školení a seminárov

•	 mechanické úpravy na objednávku alebo na zmluvnom základe

•	 demolačné, búracie práce, prípravné práce pre stavbu

•	 doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
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7.4
Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

•	 poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení všeobecnej nemocnice 
v rozsahu podľa príslušného povolenia 

•	 výroba tepla 

•	 podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

•	 poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni

•	 príprava transfúznych liekov

•	 poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

•	 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci

•	 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci

•	 správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

•	 nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

•	 reklamné a marketingové činnosti

•	 organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

 2. Zamestnanci

Názov položky 2011 2010

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 508 530

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 530 562

z toho: vedúci zamestnanci 29 33

 3. Neobmedzené ručenie

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) odpredala v roku 2011 svoj podiel 
v obchodnej spoločnosti TYMIAN, s.r.o., so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča, v ktorej bola 
100% spoločníkom. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

 4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Levoča, a.s. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011 podľa slovenských 
právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. 

 5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2010

Účtovnú závierku spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., za rok 2010 schválilo riadne 
valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2011. 
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7.4
Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

 6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán Funkcia Meno

Predstavenstvo

predseda
Mgr. Miroslav Jaška od 3. 11. 2011  
(do 3. 11. 2011 člen predstavenstva)

člen Miroslav Čurilla od 7. 9. 2011

člen Mgr. Dávid Szabó od 3. 11. 2011

člen MUDr. Ingrid Dzurňáková do 7. 9. 2011

člen Ing. Pavel Hanke, MBA do 20. 7. 2011

predseda Ing. Aleš Kalíšek, do 3. 11. 2011 

Dozorná rada

člen MUDr. Marián Olejník

člen Mgr. Gabriela Bajzátová

člen MUDr. Ladislav Gurčík

člen MUDr. Róbert Slavkovský od 15. 6. 2011

člen JUDr. Lýdia Budziňáková od 15. 6. 2011

člen Ing. Pavel Hanke, MBA od 20. 7. 2011

člen MUDr. Milan Leckéši, do 20. 7. 2011 

člen Ing. Miroslav Vilkovský do 15. 6. 2011

člen MUDr. Jaroslav Pavlačík do 15. 6. 2011

 7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Spoločníci/akcionári

Podiel na základnom imaní
Hlasovacie práva

v %

Iný podiel 
na ostatných VI 

ako na základnom 
imaní v %

v eurách v %

Mesto Levoča 686 783 33,004 33,004 –

AGEL SK, a.s. 1 394 144 66,996 66,996 –

Spolu 2 080 927 100 100 –
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7.4
Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

 8. Konsolidovaná účtovná závierka

AGEL SK a.s.

VNsP Levoča, a.s. 

AGEL a.s.

Spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL SK 
a.s. so sídlom Prepoštská 6, Bratislava, ktorá má 66,99-percentný podiel na jej základnom imaní. Materská 
spoločnosť AGEL SK a.s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL a.s., so sídlom v Prostějove, Mathonova 
291/1, 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 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. je sesterskou spoločnosťou spoločností AGEL 
DIAGNOSTIC a. s., MEDI RELAX M+M s.r.o., Nemocnica Krompachy spol. s r.o. a Nemocnica Zvolen a.s., ktoré 
sú vlastnené spoločnosťou AGEL SK a.s.

II. 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 2011 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. 
Spoločnosť vykázala za rok končiaci sa 31. decembra 2011 záporný výsledok hospodárenia z bežnej 
činnosti po zdanení vo výške 674 112 EUR a eviduje významné obchodné záväzky po splatnosti 
k 31. decembru 2011 vo výške 1 027 698 EUR. Spoločnosť je závislá na financovaní zo strany 
hlavnej materskej spoločnosti AGEL a.s. a iných spoločností v skupine prostredníctvom pôžičiek 
a obchodných záväzkov. Vedenie spoločnosti očakáva, že AGEL a.s., prostredníctvom svojej 
100-percentnej dcérskej spoločnosti AGEL SK a.s., bude podporovať činnosť spoločnosti najmenej 
počas nasledujúcich 12 mesiacov s cieľom zabezpečiť nepretržité trvanie jej 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. 
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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 spoločnosti tvoria najmä tržby s poskytovania ústavnej 
a ambulantnej starostlivosti. Výnosy z poskytovania zdravotnej starostlivosti sa vykazujú 
v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

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, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).

b. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou 
cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri 
inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

c. 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 (r. 104 súvahy) a krátkodobá časť v Ostatných záväzkoch (r. 116 súvahy). 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.

d. Zásoby obstarané kúpou:

•	 Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa vážený 
aritmetický priemer. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. 

•	 Zásoby krvi a krvných výrobkov sú ocenené na sklade v zmysle cien transfúznych liekov, podľa 
Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie 
cien v oblasti zdravotníctva.

•	 Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa vážený 
aritmetický priemer. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. 
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e. Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného 
nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa maje-
tok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

f. Pohľadávky:

•	 pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,

•	 pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – 
obstarávacou cenou.

g. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

h. Záväzky:

•	 pri ich vzniku – menovitou hodnotou,

•	 pri prevzatí – obstarávacou cenou.

i. Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

j. Pôžičky a úvery: 

•	 pri ich vzniku – menovitou hodnotou,

•	 pri prevzatí – obstarávacou cenou.

k. Úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

l. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

m. Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú 
z účtovného zisku pri sadzbe 19 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

n. Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku 
a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu 
v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení 
výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom 
období, t. j. 19 %.

o. Dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú ako výnosy budúcich období 
a rozpúšťajú sa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého 
hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto 
majetku do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie 
stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a. Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú 
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov. 

•	 Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané 
dovolenky, odmeny zamestnancom a nevyfakturované dodávky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. 

•	 Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku 
oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:

k pohľadávkam po lehote splatnosti u ktorých existuje riziko nezaplatenia. Pohľadávky po lehote 
splatnosti sa posudzujú pri inventarizácii, pričom výška opravnej položky k jednotlivých pohľadávkam 
sa stanovuje individuálne. 
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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. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby 
používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú 
rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. 

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku Životnosť Ročná sadzba odpisov

Budovy a stavby 20 rokov 5,0 %

Stroje a zariadenia 4–12 rokov 8,3–25,0 %

Dopravné prostriedky 4–6 roky 16,7–25,0 %

Inventár 2–6 rokov 16,7–50,0 %

Softvér 5 rokov 20,0 %

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. 
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 

V roku 2011 neboli vykonané zmeny v účtovných zásadách a metódach.
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III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

 1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)

 1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok,  
  opravných položiek a zostatkovej hodnoty 

31. december 2011
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Riadok súvahy 004 005 006 007 008 009 010 003

Prvotné ocenenie

K 1. januáru 2011 – 27 096 – – – – – 27 096

Prírastky – – – – – – – –

Úbytky – – – – – – – –

Presuny – – – – – – – –

K 31. decembru 2011 – 27 096 – – – – – 27 096

Oprávky

K 1. januáru 2011 – 17 565 – – – – – 17 565

Prírastky – 2 140 – – – – – 2 140

Úbytky – – – – – – – –

K 31. decembru 2011 – 19 705 – – – 19 705

– –

Opravná položka

K 1. januáru 2011 – – – – – – – –

Prírastky – – – – – – – –

Úbytky – – – – – –

K 31. decembru 2011 – – – – – – – –

– –

Zostatková hodnota 

K 1. januáru 2011 – 9 531 – – – – – 9 531

K 31. decembru 2011 – 7 391 – – – – – 7 391
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31. december 2011
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Riadok súvahy 004 005 006 007 008 009 010 003

Prvotné ocenenie

K 1. januáru 2010 – 16 393 – – – – – 16 393

Prírastky – – – – 10 703 – 10 703

Úbytky – – – – – – – –

Presuny – 10 703 – – – (10 703) – –

K 31. decembru 2010 – 27 096 – – – – – 27 096

Oprávky

K 1. januáru 2010 – 15 193 – – – – – 15 193

Prírastky – 2 372 – – – – – 2 372

Úbytky – – – – – – – –

K 31. decembru 2010 – 17 565 – – – – – 17 565

Opravná položka

K 1. januáru 2010 – – – – – – – –

Prírastky – – – – – – – –

Úbytky – – – – – – – –

K 31. decembru 2010 – – – – – – – –

Zostatková hodnota 

K 1. januáru 2010 – 1 200 – – – – – 1 200

K 31. decembru 2010 – 9 531 – – – – – 9 531
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 1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok,  
  opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2011
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Riadok súvahy 012 013 014 015 016 017 018 019 011

Prvotné ocenenie

K 1. januáru 2011 51 400 804 832 2 862 842 – – – 17 544 – 3 736 618

Prírastky – – – – 179 608 – 179 608

Úbytky – (5 757) (11 353) – – – – – (17 110)

Presuny – 54 850 101 460 – – – (156 310) – –

K 31. decembru 2011 51 400 853 925 2 952 949 – – – 40 842 – 3 899 116

Oprávky

K 1. januáru 2011 – 171 220 1 502 230 – – – – – 1 673 450

Prírastky – 46 798 438 090 – – – – – 484 888

Úbytky – (5 757) (11 353) – – – – – (17 110)

K 31. decembru 2011 – 212 261 1 928 967 – – – – – 2 141 228

Opravná položka

K 1. januáru 2011 – – – – – – – – –

Prírastky – – – – – – – – –

Úbytky – – – – – – – – –

K 31. decembru 2011 – – – – – – – – –

Zostatková hodnota 

K 1. januáru 2011 51 400 633 612 1 360 612 – – – 17 544 – 2 063 168

K 31. decembru 2011 51 400 641 664 1 023 982 – – – 40 842 – 1 757 888

Prírastky samostatných hnuteľných vecí zahŕňajú nákup zdravotníckej techniky podľa investičného plánu 
spoločnosti. Nákup zdravotníckej techniky predstavuje 77 % z prírastku, prírastok vo výške 20 % predstavuje 
nákup drobného hmotného majetku, ktoré spoločnosť odpisuje ako dlhodobý hmotný majetok a zvyšok 
tvorí nákup výpočtovej techniky. Prírastky stavieb tvorí zo 63 % rekonštrukcia FRO oddelenia, zo 14 % 
rekonštrukcia bufetu na oddelení liečebnej výživy, z 11 % výstavba odstavnej plochy pre vozidla a chodník 
k Verejnej lekárni, zvyšok sú stavebné úpravy, ktoré majú charakter technického zhodnotenia.
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Spoločnosť odpredala neupotrebiteľný majetok Kotol Vitolig v hodnote 2 056 EUR, ktorý bol súčasťou 
technického zhodnotenia budovy skleníka. Z uvedeného predaja vznikla strata vo výške 1 389 EUR. 

Obstaraný dlhodobý hmotný majetok zahŕňa nedokončené stavebné investície vo výške 16 879 EUR. 
Investície sú vyvolané rekonštrukciou bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia pre budúce potreby 
presťahovania urologického oddelenia. Obstaraný dlhodobý hmotný majetok ďalej zahŕňa projektovú 
dokumentáciu na stavebné úpravy vo výške 15 965 EUR, nákup zdravotníckej techniky vo výške 6 776 EUR 
a plynofikáciu kuchyne a práčovne vo výške 1 222 EUR.

31. december 2011
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Riadok súvahy 012 013 014 015 016 017 018 019 011

Prvotné ocenenie

K 1. januáru 2010 51 400 803 514 2 445 230 – – – 1 488 – 3 301 632

Prírastky – – – – 446 198 – 446 198

Úbytky – (4 602) (6 610) – – – – – (11 212)

Presuny – 5 920 424 222 – – – (430 142) – –

K 31. decembru 2010 51 400 804 832 2 862 842 – – – 17 544 – 3 736 618

Oprávky

K 1. januáru 2010 – 131 575 1 074 268 – – – – – 1 205 843

Prírastky – 44 247 434 572 – – – – – 478 819

Úbytky – (4 602) (6 610) – – – – – (11 212)

K 31. decembru 2010 – 171 220 1 502 230 – – – – – 1 673 450

Opravná položka

K 1. januáru 2010 – – – – – – – – –

Prírastky – – – – – – – – –

Úbytky – – – – – – – – –

K 31. decembru 2010 – – – – – – – – –

Zostatková hodnota 

K 1. januáru 2010 51 400 671 940 1 370 962 – – – 1 488 – 2 095 790

K 31. decembru 2010 51 400 633 612 1 360 612 – – – 17 544 – 2 063 168
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7.4
Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

 1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia Druh poistenia

Výška poistenia 
(zostatková hodnota 
poisteného majetku)

Názov a sídlo poisťovne

2011 2010

Automobily havarijné poistenie, povinne zmluvné 
poistenie 135 781 188 256 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.,  

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., 

Súbor hnuteľného 
majetku - vybrané druhy 
zdravotníckej techniky

Poistenie elektronických zariadení voči 
všetkým rizikám 73 575 38 792 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.,  

Chartis Europe

Nehnuteľnosti – vlastná 
budova a budova garáže 
RZP 

poistenie proti živelným pohromám, 
škody spôsobené náhodným 
poškodením

291 181 312 296
Generali poisťovňa 
do 30. 6. 2011,  
Chartis Europe od 30. 6. 2011

Súbor hnuteľného majetku
poistenie proti živelným pohromám, 
škody spôsobené náhodným 
poškodením

814 626 1 133 564
Generali poisťovňa 
do 30. 6. 2011,  
Chartis Europe od 30. 6. 2011

 1.4 Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným  
  a hmotným majetkom

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v prospech tretích 
strán a disponovanie s týmto majetkom nie je obmedzené.
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7.4
Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

 2. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)

 2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

31. december 2011
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Riadok súvahy 022 023 024 025 026 027 028 029 021

Prvotné ocenenie

K 1. januáru 2011 6 639 – – – – – – – 6 639

Prírastky – – – – – – – – –

Úbytky (6 639) – – – – – – – (6 639)

Presuny – – – – – – – – –

K 31. decembru 2011 – – – – – – – – –

Opravná položka

K 1. januáru 2011 6 639 – – – – – – – 6 639

Prírastky – – – – – – – – –

Úbytky (6 639) – – – – – – – (6 639)

K 31. decembru 2011 – – – – – – – – –

Účtovná hodnota

K 1. januáru 2011 – – – – – – – – –

K 31. decembru 2011 – – – – – – – – –

Spoločnosť na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 11. 11. 2010 s účinnosťou od 3. 1. 2011 
odpredala materskej spoločnosti AGEL SK, a.s. v hodnote 1 EUR, obchodný podiel spoločnosti TYMIAN s.r.o., 
v ktorej bola 100% spoločníkom. Strata z prevodu obchodného podielu činí 6 638 EUR.
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Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2011
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Riadok súvahy 022 023 024 025 026 027 028 029 021

Prvotné ocenenie

K 1. januáru 2010 6 639 – – – – – – – 6 639

Prírastky – – – – – – – – –

Úbytky – – – – – – – – –

Presuny – – – – – – – – –

K 31. decembru 2010 6 639 – – – – – – – 6 639

Opravná položka

K 1. januáru 2010 6 319 – – – – – – – 6 319

Prírastky 320 – – – – – – – 320

Úbytky – – – – – – – – –

K 31. decembru 2010 6 639 – – – – – – – 6 639

Účtovná hodnota

K 1. januáru 2010 – – – – – – – – –

K 31. decembru 2010 – – – – – – – – –

Ocenenie metódou vlastného imania:

2011 2010

Stav k 1. januáru 6 639 6 319

Prírastok podielov v obstarávacej cene – –

Zmena z precenenia účtovaná do vlastného imania – 320

Úbytok podielov v ocenení podľa metódy vlastného imania (6 639) –

Stav k 31. decembru – 6 639
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7.4
Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

 3. Pohľadávky (r. 038 a 046 súvahy)

 3.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny

31. december 2011

Kategória pohľadávok Do lehoty 
splatnosti

Po lehote splatnosti
Celkom

< 30 dní < 90 dní < 180 dní < 360 dní > 360 dní

Dlhodobé (r. 038) – – – – – – –

Krátkodobé (r. 046) 1 667 327 40 686 22 533 28 421 63 882 60 701 1 883 550

31. december 2010

Kategória pohľadávok Do lehoty 
splatnosti

Po lehote splatnosti
Celkom

< 30 dní < 90 dní < 180 dní < 360 dní > 360 dní

Dlhodobé (r. 038) – – – – – – –

Krátkodobé (r. 046) 1 637 428 14 418 29 758 15 795 23 956 56 105 1 777 460

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je v rozmedzí 14–30 dní. 
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7.4
Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

 3.2. Pohľadávky voči spriazneným osobám 

Položka Spriaznené osoby Suma k 31. 12. 2011

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (r. 039) –

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 041)

–

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 042) –

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 043) –

Iné pohľadávky (r. 044) –

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (r. 047) Pridružené spoločnosti 47 145

Akcionári 120

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 049)

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050)

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051)

Iné pohľadávky (r. 054)

Celkom 47 265

Položka Spriaznené osoby Suma k 31. 12. 2010

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (r. 039) –

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 041)

–

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 042) –

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 043) –

Iné pohľadávky (r. 044) –

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (r. 047) Pridružené spoločnosti 30 928

Dcérske spoločnosti 1 547

Akcionári 181

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 049)

–

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050) –

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051) –

Iné pohľadávky (r. 054) –

Celkom 32 656
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7.4
Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

 3.3. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka
Stav  

k 1. 1. 
2011

tvorba
zúčtovanie 

z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

zúčtovanie 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku 

z účtovníctva

Stav 
k 31. 12. 

2011

Pohľadávky z obchodného 
styku 

52 289 1 093 – – 53 382

Pohľadávky voči dcérskej 
účtovnej jednotke 
a materskej účtovnej 
jednotke

– – – – –

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku

– – – – –

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu

– – – – –

Iné pohľadávky – – – – –

Spolu 52 289 1 093 – – 53 382

Spoločnosť vytvára opravné položky na pochybné pohľadávky, u ktorých je riziko ich nezaplatenia. Výška 
opravných položiek sa prehodnocuje a stanovuje individuálne. Opravná položka je vytvorená na pohľadávky 
voči Európskej zdravotnej poisťovni vo výške 52 289 EUR, na ktorú bol vyhlásený konkurz. Pohľadávky 
boli do konkurzu platne prihlásené. Za účtovné obdobie roka 2011 nebol určený výsledok konkurzného 
konania. Prihlásená pohľadávka bola v roku 2010 z časti uspokojená vo výške 10 998 EUR. V roku 2011 boli 
vytvorené opravné položky aj na iné rizikové pohľadávky vo výške 1 093 EUR, nakoľko zostatková doba 
splatnosti týchto pohľadávok je dlhšia ako jeden rok, spoločnosť takto upravuje hodnotu týchto pohľadávok 
na súčasnú hodnotu.
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Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

 3.4. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2011

Položka

Splatnosť

Celkomv lehote 
splatnosti

po lehote 
splatnosti

dlhodobé pohľadávky – – –

Pohľadávky z obchodného styku (r. 039) – – –

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 041)

– – –

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 042) – – –

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 043) – – –

Iné pohľadávky (r. 044) – – –

Spolu dlhodobé pohľadávky – – –

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (r. 047) 1 665 067 208 840 1 873 907

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 049)

– – –

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050) – – –

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051) – – –

Sociálne poistenie (r. 052) – – –

Daňové pohľadávky a dotácie (r. 053) 330 – 330

Iné pohľadávky (r. 054) 1 930 7 383 9 313

Spolu krátkodobé pohľadávky 1 667 327 216 223 1 883 550
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Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2010

Položka

Splatnosť

Celkomv lehote 
splatnosti

po lehote 
splatnosti

dlhodobé pohľadávky – – –

Pohľadávky z obchodného styku (r. 039) – – –

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 041) – – –

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 042) – – –

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 043) – – –

Iné pohľadávky (r. 044) – – –

Spolu dlhodobé pohľadávky – – –

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (r. 047) 1 633 887 135 639 1 769 526

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 049) – – –

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050) – – –

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051) – – –

Sociálne poistenie (r. 052) – – –

Daňové pohľadávky a dotácie (r. 053) 585 – 585

Iné pohľadávky (r. 054) 2 956 4 393 7 349

Spolu krátkodobé pohľadávky 1 637 428 140 032 1 777 460
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zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

 3.5. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka 2011 2010

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky po lehote splatnosti 216 223 140 032

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 1 667 327 1 637 428

Spolu krátkodobé pohľadávky 1 883 550 1 777 460

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov – –

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov – –

Spolu dlhodobé pohľadávky – –

 3.6. Zabezpečenie pohľadávok

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom.

 4. Finančné účty (r. 055 súvahy) 

 4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka 2011 2010

Peňažné prostriedky

Pokladňa, ceniny 3 433 2 325

Bankové účty bežné 50 060 2 376

Bankové účty termínované – –

Peniaze na ceste 8 (3)

Spolu 53 501 4 698
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Poznámky individuálnej účtovej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

 5. Časové rozlíšenie (r. 061 súvahy)

Položka Riadok 31. december 2011 31. december 2010

Náklady budúcich období dlhodobé 062 – –

Náklady budúcich období krátkodobé 063 10 733 19 837

z toho:

licencie 6 373 6 373

ostatné 4 360 13 464

Príjmy budúcich období dlhodobé 064 – –

Príjmy budúcich období krátkodobé 065 – –

Spolu 061 10 733 19 837
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zostavenej k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

 1. Vlastné imanie (r. 067 súvahy) 

 1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva zo 6 269 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej 
akcie 332 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond vo výške 22 114 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného 
zákonníka.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položke „Neuhradená strata“ o 233 130 EUR na základe 
rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2010. 

 1.2. Vyrovnanie straty za rok 2010

Položka 2010

Účtovná strata 233 130

Vysporiadanie účtovnej straty 2011

Zo zákonného rezervného fondu –

Zo štatutárnych a ostatných fondov –

Z nerozdeleného zisku minulých rokov –

Úhrada straty spoločníkmi –

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 233 130

Iné –

Spolu 233 130
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 2. Rezervy (r. 089 súvahy)

 2.1. Zákonné a ostatné rezervy (r. 090, 091, 092, 093 súvahy) 

31. december 2011

Položka
Stav  

k 1. 1. 
2011

tvorba Použitie zrušenie
Stav 

k 31. 12. 
2011

dlhodobé rezervy

Dlhodobé zákonné rezervy (r. 090) – – – – –

Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092) – – – – –

Krátkodobé rezervy

Krátkodobé zákonné rezervy (r. 091) 337 646 318 834 337 646 – 318 834

z toho:

rezerva na nevyčerpané dovolenky 331 301 307 396 331 301 – 307 396

ostatné 6 345 11 438 6 345 – 11 438

Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093) 43 264 68 072 43 264 – 68 072

z toho:

rezerva na odmeny zamestnancov 43 264 65 572 43 264 – 65 572

ostatné – 2 500 – – 2 500

31. december 2010

Položka
Stav  

k 1. 1. 
2010

tvorba Použitie zrušenie
Stav 

k 31. 12. 
2010

dlhodobé rezervy

Dlhodobé zákonné rezervy (r. 090) – – – – –

Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092) – – – – –

Krátkodobé rezervy

Krátkodobé zákonné rezervy (r. 091) 344 448 337 646 344 448 – 337 646

z toho:

rezerva na nevyčerpané dovolenky 337 548 331 301 337 548 – 331 301

ostatné 6 900 6 345 6 900 – 6 345

Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093) – 43 264 – – 43 264

z toho:

rezerva na odmeny zamestnancov – 43 264 – – 43 264
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Spoločnosť vytvorila zákonnú rezervu na nevyčerpané dovolenky za rok 2011 vo výške 307 396 EUR 
vrátane odvodov. Ďalej vytvorila rezervu na nevyfakturované dodávku plynu za malo-odberné miesto 
Kuchyňa za obdobie 9-12/2011 vo výške 885 EUR. Na nevyúčtované služby spojené s nájmom Onkologickej 
ambulancie na Poliklinike bola vytvorená rezerva vo výške 4 348 EUR. Na nevyúčtované služby auditu 
a poplatok za zverejnenie účtovnej závierky bola vytvorená rezerva vo výške 6 205 EUR. Všetky uvedené 
rezervy sú krátkodobé s predpokladanou dobou čerpania v priebehu roka 2012.

Spoločnosť vytvorila ostatnú rezervu na nevyplatené prémie odmeny, vzťahujúce sa k roku 2011.

 3. Záväzky (r. 094 a 106 súvahy)

 3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny

31. december 2011

Položka

Splatnosť

Celkom
do lehoty

do 360 
dní  

po lehote

nad 
360 dní 

po lehote

Záväzky z obchodného styku (r. 107) 652 460 1 023 606 4 092 1 680 158

Čistá hodnota zákazky (r. 108) – – – –

Nevyfakturované dodávky (r. 109) 4 347 – – 4 347

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 110)

333 399 – – 333 399

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 
(r. 111)

– – – –

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 112) – – – –

Záväzky voči zamestnancom (r. 113) 309 869 – – 309 869

Záväzky zo sociálneho poistenia (r. 114) 185 024 – – 185 024

Daňové záväzky a dotácie (r. 115) 44 350 – – 44 350

Ostatné záväzky (r. 116) 134 933 – – 134 933

Spolu k 31. decembru 2011 1 664 382 1 023 606 4 092 2 692 080
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31. december 2010

Položka

Splatnosť

Celkom
do lehoty

do 360 
dní  

po lehote

nad 
360 dní 

po lehote

Záväzky z obchodného styku (r. 107) 686 802 528 108 – 1 214 910

Čistá hodnota zákazky (r. 108) – – – –

Nevyfakturované dodávky (r. 109) 3 234 – – 3 234

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 110)

219 383 – – 219 383

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 
(r. 111)

– – – –

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 112) – – – –

Záväzky voči zamestnancom (r. 113) 338 242 – – 338 242

Záväzky zo sociálneho poistenia (r. 114) 198 911 – – 198 911

Daňové záväzky a dotácie (r. 115) 40 717 – – 40 717

Ostatné záväzky (r. 116) 208 693 – – 208 693

Spolu k 31. decembru 2010 1 695 982 528 108 – 2 224 090

 3.2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti 

Položka Riadok
Spolu  

k 31. 12. 2011
Spolu  

k 31. 12. 2010

Krátkodobé záväzky:

Záväzky po lehote splatnosti 1 027 698 528 292

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane

1 664 382 1 695 982

Spolu krátkodobé záväzky 106 2 692 080 2 224 090

dlhodobé záväzky:

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden 
rok až päť rokov

252 723 269 334

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť 
rokov

– –

Spolu dlhodobé záväzky 094 252 723 269 334
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 3.3. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá záväzky, ktoré sú zabezpečené záložným právom.

 3.4. Odložený daňový záväzok (r. 105 súvahy)

Položka 2011 2010

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou 
základňou:

odpočítateľné – –

zdaniteľné 685 631 721 147

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou 
základňou:

 

odpočítateľné (2 908) –

zdaniteľné 131 651 63 558

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti – 329 995

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty – –

Sadzba dane z príjmov (v %) 19 19

Odložená daňová pohľadávka – –

Uplatnená daňová pohľadávka:

zaúčtovaná ako zníženie nákladov – –

zaúčtovaná do vlastného imania – –

Odložený daňový záväzok 105 809 62 243

Zmena odloženého daňového záväzku:

zaúčtovaná do nákladov 43 566 13 260

zaúčtovaná do vlastného imania – –
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 3.5. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 103 súvahy)

2011 2010

Začiatočný stav sociálneho fondu 3 536 24 669

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 27 158 28 958

Tvorba sociálneho fondu zo zisku – –

Ostatná tvorba sociálneho fondu – –

Tvorba sociálneho fondu celkom – –

Čerpanie sociálneho fondu 24 873 50 091

Konečný zostatok sociálneho fondu 5 821 3 536

 3.6. Záväzky voči spriazneným osobám

Položka Spriaznené osoby Suma k 31. 12. 2011

dlhodobé záväzky:

Záväzky z obchodného styku (r. 095) –

Nevyfakturované dodávky (r. 097) –

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 098)

–

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolid. celku (r. 099) –

Dlhodobé prijaté preddavky (r. 100) –

Dlhodobé zmenky na úhradu (r. 101) –

Vydané dlhopisy (r. 102) –

Ostatné dlhodobé záväzky (r. 104) –

Krátkodobé záväzky:

Záväzky z obchodného styku (r. 107) majoritný akcionár 35 878

pridružené spoločnosti 47 655

minoritný akcionár 167

Nevyfakturované dodávky (r. 109) –

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 110)

majoritný akcionár 333 399

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 111) –

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 112) –

Ostatné záväzky (r. 116) –

Spolu 417 099
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Položka Spriaznené osoby Suma k 31. 12. 2010

dlhodobé záväzky:

Záväzky z obchodného styku (r. 095) –

Nevyfakturované dodávky (r. 097) –

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 098)

–

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného 
celku (r. 099)

–

Dlhodobé prijaté preddavky (r. 100) –

Dlhodobé zmenky na úhradu (r. 101) –

Vydané dlhopisy (r. 102) –

Ostatné dlhodobé záväzky (r. 104) –

Krátkodobé záväzky:

Záväzky z obchodného styku (r. 107) majoritný akcionár 19 040

pridružené spoločnosti 561 593

minoritný akcionár 613

Nevyfakturované dodávky (r. 109) –

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 110)

majoritný akcionár 219 383

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 111) –

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 112) –

Ostatné záväzky (r. 116) –

Spolu 800 629

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 110) v tabuľkách vyššie predstavujú 
záväzok voči materskej spoločnosti z cash-poolingu (viď poznámku IV. 3.7).
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 3.7. Záväzky voči materskej spoločnosti z cash-poolingu

Spoločnosť
Suma 

v eurách
Úroková 

sadzba %
dátum 

splatnosti

Suma splatná v eurách

v r. 2012 po r. 2012

AGEL SK a.s. 333 399 EONIA +1,65 % n/a 333 399 –

Celkom 333 399 333 399 –

Za účelom zabezpečenia krátkodobej likvidity a krátkodobého financovania medzi členmi skupiny AGEL 
SK a.s. má spoločnosť AGEL SK a.s. uzavretú zmluvu s ČSOB a.s. o poskytovaní reálneho dvojsmerného 
cash-poolingu pre spoločnosti v skupine AGEL SK a.s. Na základe tejto zmluvy zabezpečuje materská 
spoločnosť likviditu pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou Levoča, a.s. formou refinancovania pôžičiek 
zo zdrojov získaných od ČSOB a.s. Likvidita spoločnosti je zabezpečovaná do výšky limitovanej denným 
limitom prečerpania vo výške 915 000 EUR. Pohyby peňažných prostriedkov v rámci reálneho dvojsmerného 
cash-poolingu predstavujú vzájomné pôžičky medzi členmi skupiny AGEL SK a.s. a sú v účtovnej závierke 
vykázané ako záväzok/ pohľadávka voči materskej spoločnosti podľa povahy zostatku.

 4. Časové rozlíšenie (r. 121 súvahy)

Položka Riadok 31. december 2011 31. december 2010

Výdavky budúcich období dlhodobé 122 – –

Výdavky budúcich období krátkodobé 123 489 506

Výnosy budúcich období dlhodobé 124 8 888 23 607

z toho:

nevyčerpané sponzorské prostriedky 8 888 23 607

Výnosy budúcich období krátkodobé 125 17 613 16 735

z toho:

nevyčerpané sponzorské prostriedky 17 613 16 735

Spolu 121 26 990 40 848

Spoločnosť prijala v minulosti sponzorské prostriedky na nákup zdravotníckej techniky, ktoré sa do výnosov 
rozpúšťajú v pomere, ktorý prislúcha výške odpisov majetku obstaraného formou sponzorských príspevkov. 
Zostatok nevyčerpaných sponzorských príspevkov na účte 384 k 31. decembru 2011 je vo výške 26 501 EUR.
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 5. Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu)

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 
2011 a 31. decembru 2010 takáto:

31. december 2011 31. december 2010

Splatnosť Splatnosť 

do 1 roka 
vrátane

od 1 roka 
do 5 rokov 

vrátane

viac ako  
5 rokov

do 1 roka 
vrátane

od 1 roka 
do 5 rokov 

vrátane

viac ako  
5 rokov

Istina 79 633 136 604 – 151 422 148 339 –

Finančný náklad 11 450 10 448 13 942 13 498

Spolu 91 083 147 088 – 165 364 161 837 –

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu zdravotníckej techniky a dopravných prostriedkov. Priemerná 
doba trvania prenájmu je 3 – 5 rokov. Úrokové sadzby sú stanovené pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia 
zmluvy.

Všetky záväzky z finančného prenájmu sú v eurách. 

Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu sú zabezpečené prenajatým majetkom.
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V. VýNOSY

 1. Výnosy z hospodárskej činnosti

 1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb  
  (r. 01, 05 výkazu ziskov a strát)

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb:

Oblasť 
odbytu

typ výrobkov, 
tovarov, služieb 

zdravotné výkony

typ výrobkov, 
tovarov, služieb 

tovar VL

typ výrobkov, 
tovarov, služieb 
ostatné služby 

– nájomné, 
stravovanie

Celkom

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Slovensko 9 418 795 9 705 960 466 530 463 477 89 401 106 141 9 974 726 10 275 578

Spolu 9 418 795 9 705 960 466 530 463 477 89 401 106 141 9 974 726 10 275 578

Pokles výkonov z predaja služieb je spôsobený zrušením gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia k 30. 6. 2011 
ako aj neplnením zmluvných limitov v letnom období.

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Položka 31. december 2011 31. december 2010

Tržby za vlastné výrobky – –

Tržby z predaja služieb 9 508 196 9 812 101

Tržby za tovar 466 530 463 477

Výnosy zo zákazky – –

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj – –

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 473 538 475 639

čistý obrat celkom 10 448 264 10 751 217
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 1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej  
  a mimoriadnej činnosti

Položka Riadok 2011 2010

Významné položky pri aktivácii nákladov 07 271 011 265 905

z toho: aktivácia krvi a krvných výrobkov 210 769 206 317

        stravovanie 58 919 55 833

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti 202 450 209 510

z toho: predaj krvi a krvných výrobkov 165 270 158 987

Finančné výnosy

kurzové zisky, z toho: 40 27 132

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 19 110

Významnú položku pri aktivovaní nákladov tvorí aktivácia krvi a krvných výrobkov, ktoré spoločnosť aktivuje 
odobratím krvi od bezplatných darcov na transfúznom oddelení. Menej významnú položku aktivácie tvorí 
aktivácia služieb stravovania pre vlastných zamestnancov vo vlastnej stravovacej prevádzke.
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VI. NÁKLADY

 1. Náklady z hospodárskej činnosti

 1.1. Výrobná spotreba (r. 09 a r. 10 výkazu ziskov a strát)

Položka Riadok 2011 2010

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02 398 358 396 826

Spotreba materiálu 09 1 842 346 1 605 730

Spotreba energie 09 361 753 357 513

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 09 0 0

Služby 10 663 170 680 227

z toho:

opravy a údržba 150 286 220 869

cestovné 14 936 17 219

náklady na reprezentáciu 5 143 7 664

nájomné za nehnuteľnosti a technické plyny 76 657 73 082

telefóny a výkony spojov 28 309 24 144

Právne služby 10 340 10 042

Pracovná zdravotná služba 17 925 17 066

Audítorská činnosť a audit 6 869 2 490

Služby AGEL SK 68 700 48 000

Zdravotné výkony podľa zmluvy 30 207 23 315

Odvoz, likvidácia a zneškodnenie odpadov 31 004 30 240

Školenia a semináre 3 456 3 205

Poštovné 3 539 3 868

Pranie 49 983 58 397

Náklady na vzdelávanie 33 609 29 769

Služby výpočtovej techniky 81 823 74 744

Ostatné 50 384 36 113
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 1.2. Náklady za služby poskytnuté audítorom, ostatné náklady z hospodárskej 
  činnosti, finančné a mimoriadne náklady

Položka Riadok 2011 2010

Náklady za poskytnuté služby – –

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 6 205 1 826

iné uisťovacie audítorské služby – –

súvisiace audítorské služby 664 664

daňové poradenstvo – –

ostatné neaudítorské služby – –

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby – –

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti 23 267 241 222 793

z toho:

zmluvné pokuty a penále 45 271 9 118

Ostatné pokuty a penále 1 062 133

Neuplatnená DPH 184 641 175 769

Poistenie 33 467 34 777

Manká a škody 1 426 199

Iné 1 374 2 797

Finančné náklady 35 176 40 123

Kurzové straty, z toho: 41 320 285

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – –

Ostatné významné položky finančných nákladov 43 4 759 5 247

Nákladové úroky 39 30 097 34 590
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VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2011 je 19 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní. Spoločnosť vykázala 
záporný hospodársky výsledok, pričom pri výpočte daňovej povinnosti zohľadnila položky ktoré vstupujú 
do základu dane a položky znižujúce daňový základ. Pri výpočte týchto položiek spoločnosť za rok 2011 
vykázala daňovú stratu.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 19 %, ktorá je v platnosti 
od 1. januára 2004.

Položka 2011 2010

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos 
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

– –

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos 
vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov

– –

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, 
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov 
predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

–

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej 
časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa 
účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

– –

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov 
a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola 
účtovaná odložená daňová pohľadávka

499 896 212 413

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo 
na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

– –

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka 2011 2010

Splatná daň z príjmov:

z bežnej činnosti (r. 049) 9 –

z mimoriadnej činnosti (r. 056) – –

Odložená daň z príjmov:

z bežnej činnosti (r. 050) 43 566 13 260

z mimoriadnej činnosti (r. 057) – –

daň z príjmov celkom 43 575 13 260
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2011 2010

základ 
dane

daň daň v %
základ 
dane

daň daň v %

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením

(630 537) (219 870)

z toho:

teoretická daň  (119 802) 19 (41 775) 19

Daňovo neuznané náklady 176 914 33 614 19 77 309 14 689 19

Výnosy nepodliehajúce dani – – – (60) (11) 19

Ostatné položky upravujúce 
základ dane

(46 273) (8 792) 19 (69 792) (13 260) 19

Umorenie daňovej straty – – – – – –

Spolu (499 896) (94 980) 15 (212 413) (40 357) 18

Splatná daň z príjmov 9 – 0 –

Odložená daň z príjmov 43 566 – 13 260 –

Celková daň z príjmov 43 575 7 13 260 6
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VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Položka 2011 2010

Prenajatý majetok 5 991 5 991

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 481 502 478 400

Majetok zaradený do spotreby evidovaný v operatívnej evidencii spoločnosti je vykázaný v tabuľke vyššie 
v položke “Iné položky”.

Spoločnosť má prenajatý od Mesta Levoča nehnuteľný majetok (priestory onkologickej ambulancie) 
na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 16. 6. 2009 a hnuteľný majetok na základe zmluvy 
o nájme zo dňa 4. 2. 2008. Nájomné sa platí ročne vo výške 0,033 EUR. Spoločnosť má tiež na základe zmluvy 
o nájme nebytových priestorov zo dňa 28. 12. 2007 prenajaté priestory chirurgického a detského pavilónu, 
lekárne a stanice lekárskej služby prvej pomoci od Evanjelického cirkevného zboru, a.v., za ktoré platí 
ročne nájomné vo výške 53 360 EUR (platené štvrťročne). Prenajaté nehnuteľnosti sú využívané v súlade 
s predmetom podnikania Spoločnosti, najmä na účely poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. 
Spoločnosť má v prenájme tiež osobný automobil Volkswagen Passat a sanitné vozidlo.

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

 1. Podmienené záväzky

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 2011 daňové priznania spoločnosti za roky 2007 až 2011 otvorené a môžu sa stať 
predmetom kontroly.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode 
do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že 
výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu. 
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Spoločnosť je žalovaná súkromnou osobou z titulu náhrady škody na bolestnom vo výške 5 159 EUR Konečný 
výsledok tohto súdneho sporu ešte nie je ukončený, je v štádiu dokazovania, preto sa v týchto účtovných 
výkazoch nevytvorili žiadne rezervy na prípadné straty.

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, 
v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé 
ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je 
v jednotlivých častiach poznámok a tiež nižšie uvedený.

Spriaznená osoba Kód druhu obchodu
hodnotové vyjadrenie obchodu

2011 2010

Nemocnica Krompachy s.r.o. 03 10 560 –

Nemocnica Krompachy s.r.o. 02 38 764 36 388

Martek Medical, a.s. 03 1 000 500

Martek Medical, a.s. 01 43 174 –

MEDI RELAX M+M, s.r.o. 03 100 141

MEDI RELAX M+M, s.r.o. 01 17 925 17 066

AGEL a.s. 01 385 –

Martek Medical SK, a.s. 01 696 946 839 615

Nemocnice Valašské Meziríčí 01 – 4 095

dcérska účtovná jednotka/ 
materská účtovná jednotka

Kód druhu obchodu
hodnotové vyjadrenie obchodu

2011 2010

AGEL SK, a.s. 11 1 –

AGEL SK, a.s. 03 – 1 190

AGEL SK, a.s. 01 92 461 60 434

AGEL SK, a.s. 08 5 218 3 564

Mesto Levoča 03 2 106 21 448

Mesto Levoča 01 38 400 39 062

Tymian, s.r.o. 03 239 240

Martek Medical SK, a.s. bol spriaznenou stranou spoločnosti do 30. júna 2011. Tymian, s.r.o. bola dcérska 
spoločnosť do konca roka 2010, od 3. januára 2011 je dcérskou spoločnosťou AGEL a.s.
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XI. PRÍJMY A VýHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNýCH 
  A INýCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, 
výhody

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Peňažné príjmy 263 1 195 1 795 2 257 – – 929 – 398 398 – –

Nepeňažné príjmy – – – – – – – – – – – –

Peňažné preddavky – – – – – – – – – – – –

Nepeňažné preddavky – – – – – – – – – – – –

Poskytnuté úvery – – – – – – – – – – – –

Poskytnuté záruky – – – – – – – – – – – –

Iné – – – – – – – – – – – –

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

Po 31. decembri 2010 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by 
významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2011

Položka Stav k 1. 1. 2011 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31. 12. 2011

Základné imanie 2 080 927 – – – 2 080 927

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Zmena základného imania – – – – –

Pohľadávky za upísané vlastné imanie – – – – –

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy 789 537 – – – 789 537

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 40 165 – – – 40 165

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov – – – – –

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (6 639) – 6 639 – –

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,  
splynutí a rozdelení – – – – –
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Položka Stav k 1. 1. 2011 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31. 12. 2011

Zákonný rezervný fond 22 114 – – – 22 114

Nedeliteľný fond – – – – –

Štatutárne fondy a ostatné fondy – – – – –

Nerozdelený zisk minulých rokov 88 440 – – – 88 440

Neuhradená strata minulých rokov (1 537 373) – – (233 130) (1 770 503)

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (233 130) (674 112) – 233 130 (674 112)

Vyplatené dividendy – – – – –

Ostatné položky vlastného imania – – – – –

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa – – – – –

31. december 2010

Položka Stav k 1. 1. 2010 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31. 12. 2010

Základné imanie 2 080 927 – – – 2 080 927

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Zmena základného imania – – – – –

Pohľadávky za upísané vlastné imanie – – – – –

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy 789 537 – – – 789 537

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 40 165 – – – 40 165

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov – – – – –

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (6 319) (320) – – (6 639)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí 
a rozdelení – – – – –

Zákonný rezervný fond 22 114 – – – 22 114

Nedeliteľný fond – – – – –

Štatutárne fondy a ostatné fondy – – – – –

Nerozdelený zisk minulých rokov 88 440 – – – 88 440

Neuhradená strata minulých rokov (953 259) – – (584 114) (1 537 373)

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (584 114) (233 130) – 584 114 (233 130)

Vyplatené dividendy – – – – –

Ostatné položky vlastného imania – – – – –

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa – – – – –
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XIV. PREHĽAD PEŇAŽNýCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných 
účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných 
prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zahrňuje medzi peňažné prostriedky aj zostatok na cash-poolingovom účte zriadenom v rámci 
skupiny AGEL SK a.s. prostredníctvom bankového účtu v ČSOB, a.s. s celkovým denným limitom čerpania 
do výšky 915 tisíc EUR (viď poznámku IV. 3.7). Tento cash-poolingový účet je využívaný na financovanie 
prevádzkovej činnosti spoločnosti.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka Účet 2011 2010

Peniaze 211 3 313 2 325

Ceniny 213 120 –

Peňažný ekvivalent stav cash poolingu (333 399) (219 383)

Účty v bankách 221.1 50 068 2 373

Kontokorentný účet 221.2 – –

Krátkodobý finančný majetok – akcie 251.2 – –

Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy 252.2 – –

Spolu (279 898) (214 685)

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.
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Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Ozna-
čenie Názov položky Skutočnosť v eurách

Bežné účtovné 
obdobie

Minulé účtovné 
obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (630 537) (219 870)

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 
zdanením daňou z príjmov (+/-) 525 847 520 930 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 484 973 477 377 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná 
pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) – –

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) – –

Zmena stavu rezerv (+/-) 5 996 36 462 

Zmena stavu opravných položiek (+/-) 1 093 (8 381)

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) (4 754) (23 165)

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) – –

Úroky účtované do nákladov (+) 30 097 34 590 

Úroky účtované do výnosov (-) (49) (92)

Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+) 293 153 

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný 
ekvivalent (+/-) 8 026 3 714 

Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-) 172 272 

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 382 708 (58 026)

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) (106 115) 26 047 

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 427 753 15 218 

Zmena stavu zásob (-/+) 61 070 (99 291)

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 
prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) – –

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú 
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.) 278 018 243 034 

Prijaté úroky (+) 49 92 

Výdavky na zaplatené úroky (-) (30 097) (34 590)

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) – –

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) – –

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) 8 –

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) – –

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) – –
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Ozna-
čenie Názov položky Skutočnosť v eurách

Bežné účtovné 
obdobie

Minulé účtovné 
obdobie

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 247 978 208 536 

Peňažné toky z investičnej činnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – (10 704)

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) (179 609) (446 198)

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, 
s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov 
určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

– –

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) – –

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 667 100 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, 
s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov 
určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

– –

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je 
súčasťou konsolidovaného celku (-) – –

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, 
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) – –

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou 
dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) – –

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou 
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) – –

Prijaté úroky (+) – –

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) – –

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) – –

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) – –

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) – –

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) – –

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) – –

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) – –

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) – –

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (178 942) (456 802)

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní – –

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) – –

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+) – –

Prijaté peňažné dary (+) – –

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) – –

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) – –
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7.5Prehľad o peňažných tokoch k 31. 12. 2011 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Ozna-
čenie Názov položky Skutočnosť v eurách

Bežné účtovné 
obdobie

Minulé účtovné 
obdobie

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) – –

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-) – –

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) – –

C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (134 249) (28 269)

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) – –

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) – –

Príjmy z úverov (+) – –

Výdavky na splácanie úverov (-) – –

Príjmy z prijatých pôžičiek (+) – –

Výdavky na splácanie pôžičiek (-) – –

Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-) (83 486) (83 486)

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej 
činnosti účtovnej jednotky (+) – –

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich 
z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-) (50 763) 55 217 

Výdavky na zaplatené úroky (-) – –

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) – –

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) – –

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+) – –

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) – –

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) – –

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) – –

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (134 249) (28 269)

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
(+/-) (súčet A+B+C) (65 213) (276 535)

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (214 685) 61 850 

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred 
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) – –

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) – –

H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
(+/-) (súčet D + E + F)

(279 898) (214 685)
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8.0Návrh na vysporiadanie straty 
spoločnosti za rok 2011

určený pre dozornú radu a valné zhromaždenie spoločnosti:

Strata z hospodárenia spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. za rok 2011 je vo výške 
-674 112,32 EUR. 

Predstavenstvo spoločnosti VNsP Levoča, a.s. navrhuje dozornej rade a valnému zhromaždeniu, aby vykázaná 
strata z hospodárenia spoločnosti VNsP Levoča, a.s. za rok 2011 vo výške -674 112,32 EUR bola ďalej vedená 
v účtovníctve spoločnosti vo forme nehradenej straty minulých období. 

V Levoči, dňa 1. 4. 2012

 Mgr. Miroslav Jaška

 predseda predstavenstva 
 spoločnosti VNsP Levoča, a.s.
 

 

 

 Miroslav Čurilla

 člen predstavenstva 
 spoločnosti VNsP Levoča, a.s .
 

 

 

 Mgr. Dávid Szabó

 člen predstavenstva 
 spoločnosti VNsP Levoča, a.s.



75

9.0
Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti 
a o stave jej majetku ku dňu 31. 12. 2011,  
aktivity v oblasti ochrany životného prostredia,  
aktivity v oblasti výskumu a vývoja,  
aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Spoločnosť v roku 2011 zaobstarala:

•	 C-rameno

•	 operačný stôl k C-ramenu

•	 monitor FUJITSU 19 k C-ramenu

•	 servoventilator Raphael Color – 2ks

•	 anestéziologický prístroj

•	 bioptický set Delta Cut

•	 magnetoterapeuticky prístroj

•	 termostaticky prístroj E2000

•	 centrifúga RotoSilenta 630 RS

•	 elektrokonvulzný prístroj

•	 elektrokoagulácia

•	 defibrilátor – 4ks

•	 elektrická pílka

•	 manipulátor vaginálny UMH 600 

•	 operačná lampa

•	 odsávačky – 5ks

•	  infúzne pumpy – 3ks

•	  sterilizátor

•	  vyvolávací automat

•	  server HP ML 150G6 PAM

•	  úložisko dát sieťové NAS QNAP

•	  krovinorez motorový FS 400

v celkovej výške 173 327,83 EUR.

Rekonštrukcie, oprava a údržba:

•	 rekonštrukcia fyziatricko–rehabilitačného oddelenia

•	 rekonštrukcia slobodárne bunka č. 20 a 12

•	 rekonštrukcia bufet 

•	 odstavná plocha a chodník k verejnej lekárni

•	 rekonštrukcia pavilónu č. 3
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9.0
Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti 
a o stave jej majetku ku dňu 31. 12. 2011,  
aktivity v oblasti ochrany životného prostredia,  
aktivity v oblasti výskumu a vývoja,  
aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

•	 oprava teplovodného potrubia

•	 oprava oplotenia

•	 iné opravy

Z vyššie uvedeného konštatujeme, že v roku 2011 spoločnosť investovala do prístrojového vybavenia, 
opráv a údržby cca 323 613,60 EUR.

Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia

VNsP Levoča, a.s. dodržiava všetky nariadenia a vyhlášky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia 
vyplývajúce z typu prevádzkovaných podnikateľských aktivít. Jedná sa hlavne o nakladanie s odpadmi: tuhým 
komunálnym odpadom, nemocničným nebezpečným odpadom a obalmi. V roku 2011 mala spoločnosť 
uzatvorené zmluvy s dodávateľskými spoločnosťami, ktoré zabezpečovali pravidelnú likvidáciu akéhokoľvek 
vzniknutého odpadu.

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v priebehu roku 2011 nevykazovala aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

Aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Zamestnanci organizácie sú pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany 
a ostatných predpisov súvisiacich s prevádzkou spoločnosti.
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10.0Predpokladaný vývoj spoločnosti 
v roku 2012 a v nasledujúcich rokoch

•	 Obnova prístrojovej techniky na rádiodiagnostickom oddelení.

•	 Oprava priestorov psychiatrie, neurológie a interného oddelenia.

•	 Zvyšovanie podielu mimo regionálnych pacientov. 

•	 Dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2012 a kladného hospodárskeho výsledku 

v ďalších rokoch.

•	 Zvyšovanie výnosov na oddelení neurológie, urológie a psychiatrie.

•	 Zvyšovanie výnosov mimo zdrojov verejného zdravotného poistenia.
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11.0Správa o vzťahoch medzi prepojenými 
osobami za účtovné obdobie roku 2011

Názov spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Sídlo: Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, PSČ: 054 01

Právna forma: Akciová spoločnosť

Ič: 36 594 849

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, 
vložka č.: 1337/V

Spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., so sídlom: Levoča, Probstnerova cesta 
2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 594 849, zapísaná v obchodnom registri, oddiel Sa, vložka 1337/V, vedenom 
Okresným súdom Košice I, nebola v roku 2011 ovládajúcou osobou v zmysle §66a zákona číslo 513/1991 
Z.z., Obchodného zákonníka v žiadnej spoločnosti. Táto správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami 
je spracovaná v súlade s ustanovením §66a obchodného zákonníka za účtovné obdobie roku 2011 (ďalej 
len „účtovné obdobie“).

I.

Všeobecné ustanovenia

A.

Ovládajúcou osobou

spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. v zmysle § 66a Obchodného zákonníka boli 
po celú dobu účtovného obdobia roku 2011 jej akcionári:

•	 spoločnosť AGEL SK a.s., so sídlom: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 36 658 448, zapísaná 
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, Oddiel Sa, vložka 3933/B,

•	 Mesto Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, PSČ: 054 01, IČO: 00 329 321.

B. 

Predmet činnosti spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. bol ku 
dňu 31. 12. 2011: 

•	 maloobchod v rozsahu voľných živností,

•	 veľkoobchod v rozsahu voľných živností,

•	 sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,
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•	 prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom,

•	 obstarávanie služieb spojených so správou bytového i nebytového fondu,

•	 upratovacie práce,

•	 čistiace práce v rozsahu voľnej živnosti,

•	 pranie prádla,

•	 výroba deionizovanej vody,

•	 kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác,

•	 ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,

•	 prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností,

•	 požičiavanie kníh a časopisov,

•	 usporadúvanie kurzov, školení a seminárov,

•	 mechanické úpravy na objednávku alebo na zmluvnom základe,

•	 demolačné, búracie práce, prípravné práce na stavbu,

•	 doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia,

•	 poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení: všeobecnej nemocnice 
v rozsahu podľa príslušného povolenia,

•	 výroba tepla,

•	 podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,

•	 poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni,

•	 príprava transfúznych liekov,

•	 poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,

•	 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,

•	 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,

•	 správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,

•	 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane 
prípojného vozidla,

•	 reklamné a marketingové služby,

•	 organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
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II.

Zmluvy uzatvorené medzi prepojenými osobami

Medzi spoločnosťou Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. a prepojenou spoločnosťou

AGEL SK a.s. bola uzatvorená :

•	 Zmluva o nájme motorového vozidla Škoda Fabia, farba biela, evidenčné číslo BA920ZT, rok výroby 
2010. Cena za nájom je 350 EUR/mesiac bez DPH. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

•	 Zmluva o zabezpečení likvidity a realizácii prevodov finančných prostriedkov medzi 
účastníkmi CASH POOL platobného systému v ČSOB a.s. navzájom zo dňa 14. 03. 2011 na dobu 
neurčitú. Predmetom tejto zmluvy je spôsob zabezpečenia krátkodobej likvidity a podmienky 
krátkodobého financovania medzi členmi skupiny pri využívaní produktu CASH POOL a realizácia 
prevodov finančných prostriedkov medzi účastníkmi CASH POOL navzájom, a to v súlade 
s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a Zmluve o poskytovaní Reálneho dvojsmerného 
Cashpoolingu. 

•	 Zmluva č. ZBA/2011/01 o poskytovaní Reálneho dvojsmerného Cashpoolingu uzatvorenú medzi 
AGEL SK a.s. ako hlavným členom skupiny, Československou obchodnou bankou, a.s. a Všeobecnou 
nemocnicou s poliklinikou Levoča, a.s. ako vedľajším členom skupiny zo dňa 14. 03. 2011 na dobu 
neurčitú, predmetom ktorej je poskytovanie Reálneho dvojsmerného Cashpoolingu Skupine Bankou.

Mesto Levoča bola uzatvorená:

•	 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16748/SMM/11/07, zo dňa 27. 4.2011, predmetom ktorej je 
poskytnutie účelovo viazanej dotácie vo výške 234 EUR na úhradu nájomného za divadelnú sálu 
a Modrý salónik Mestského divadla na účel organizovanie Krajského chirurgického seminára 
Košického a Prešovského kraja dňa 28. 4. 2011. 

•	 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 30148/OMaP/2011/9, zo dňa 30. 11. 2011, predmetom ktorej 
je poskytnutie účelovo viazanej dotácie vo výške 234 EUR na úhradu nájomného za prenájom 
divadelnej a kongresovej sály Mestského divadla v Levoči z dôvodu uskutočnenia Levočského 
lekárskeho dňa v termíne 28. 10.–29. 10. 2011. 

MARTEK MEDICAL a.s. bola uzatvorená:

•	 Smlouva o propagaci, zo dňa 10. 10. 2011, ktorej predmetom je zaistiť propagáciu spoločnosti 
MARTEK MEDICAL a.s. umiestnením jeho loga v priestoroch Mestského divadla v Levoči pri 
príležitosti odbornej akcie a záväzok uhradiť za propagáciu zjednanú odmenu vo výške 1.000 EUR.
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Nemocnica Krompachy spol. s r.o. bola uzatvorená:

•	 Podnájomná zmluva hnuteľných vecí zo dňa 06. 10. 2011 na dobu neurčitú. Predmetom tejto 
zmluvy je zapožičanie zdravotníckej techniky a inštrumentária za odplatu vo výške 3.100,00 EUR 
mesačne bez DPH.

Z vyššie uvedených zmlúv nevznikla spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. žiadna 
ujma.

Konatelia spoločnosti prehlasujú, že vyššie uvedené zmluvy boli uzatvorené na základe bežných obchodných 
podmienok. Ceny služieb plne odpovedajú cenám a podmienkam obvyklým v obchodnom styku. Žiadne 
ďalšie zmluvy neboli medzi prepojenými osobami uzatvorené. 

III.

Úkony prijaté v záujme prepojených osôb

V záujme prepojených osôb spoločností, ktoré sú spoločnosti známe, neboli učinené žiadne iné právne úkony. 

IV.

Opatrenia prijaté v záujme prepojených osôb

V uplynulom účtovnom období boli dohodnuté nižšie uvedené opatrenia v záujme prepojených osôb:

•	 Záručná listina č. 11/80545/ZAR zo dňa 15. 3. 2011. Spoločnosť AGEL a.s. sa zaväzuje spoločnosti 
ČSOB Leasing, a.s. zaistiť včasné a riadne vyrovnanie všetkých záväzkov spoločnosti Všeobecná 
nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., vyplývajúcich z Leasingové zmluvy č. LZF/11/80545 zo dňa 
11. 2. 2011.

•	 Vyhlásenie ručiteľa zo dňa 7. 3. 2011. Spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a.s. sa zaväzuje spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. zaistiť včasné a riadne vyrovnanie 
záväzkov spoločnosti AGEL SK a.s. v rozsahu Zabezpečovaných pohľadávok vyplývajúcich zo Zmluvy 
o kontokorentnom úvere č. 4612/11/44641 zo dňa 07. 03. 2011.

•	 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke klienta voči banke č. 4616/11/44641 zo dňa 
7. 3. 2011 uzatvorené medzi AGEL SK a.s., ako dlžníkom, Československou obchodnou bankou, 
a.s. ako záložným veriteľom, a spoločnosťou Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. ako 
záložca.

Správa o vzťahoch medzi prepojenými 
osobami za účtovné obdobie roku 2011 11.0
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osobami za účtovné obdobie roku 2011

V.

Záver

Táto správa bola spracovaná za posledné účtovné obdobie, tj. za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011. 

Táto správa bola spracovaná členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Levoča, a.s. a bude predložená na preskúmanie audítorovi, ktorý bude realizovať kontrolu účtovnej závierky 
v zmysle zákona. Vzhľadom k tomu, že ovládaná osoba je povinná zo zákona vypracovávať výročnú správu, 
bude táto správa k nej pripojená ako jej neoddeliteľná súčasť. 

V Levoči dňa 24. 1. 2012

MUDr. Miroslav Jaška Miroslav Čurilla

predseda predstavenstva člen predstavenstva

VNsP Levoča, a.s. VNsP Levoča, a.s.
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12.0Správa dozornej rady

Dozorná rada spoločnosti VNsP Levoča, a.s. prijala na svojom zasadnutí, konanom dňa 11. 4. 2012 v sídle 
spoločnosti jednohlasne uznesenie tohto znenia:

1. Šesťčlenná dozorná rada spoločnosti VNsP Levoča, a.s. dohliadala na výkon pôsobnosti 
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2011. V rámci svojej 
kontrolnej činnosti dospela k záveru, že účtovné zápisy sú vedené riadne, v súlade so skutočnosťou 
a že podnikateľská činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami 
a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada nemá preto k činnosti predstavenstva žiadne 
výhrady. 

2. Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku za rok 2011 a k tejto účtovnej závierke nemá 
žiadne pripomienky ani výhrady.

3. Dozorná rada preskúmala správu o vzťahoch medzi prepojenými osobami podľa § 66a 
Obchodného zákonníka a k tejto správe o vzťahoch nemá žiadne pripomienky ani výhrady. 

4. Dozorná rada preskúmala výročnú správu spoločnosti VNsP Levoča, a.s. za rok 2011 vrátane 
správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a k týmto predloženým dokumentom nemá žiadne 
pripomienky ani výhrady.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predloženú 
predstavenstvom spoločnosti VNsP Levoča, a.s. a k tomuto návrhu nemá žiadne pripomienky ani výhrady.

Dozorná rada spoločnosti prerokovala audítorskú správu. V priebehu prejednávania neboli členmi dozornej 
rady vznesené žiadne námietky, a preto na základe § 198 Obchodného zákonníka dozorná rada odporučila 
valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku spoločnosti VNsP Levoča, a.s. za rok 2011. 

JUDr. Lýdia Budziňáková

predseda dozornej rady VNsP Levoča, a.s.







VÝROČNÁ SPRÁVA 
spoločnosti Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča, a.s.

2011


