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Zoznam použitých skratiek

a.s. akciová spoločnosť

DHM  dlhodobý hmotný majetek

DPH daň z pridanej hodnoty

EÚ  Európska únia 

EKG Elektrokardiograf 

EUR Euro 

IČO  Identifikačné číslo organizácie 

IKT informačno-komunikačné technológie (IT veci)

Nz  Notárska zápisnica 

PCR polymerázová reťazová reakcia

PET-CT pozitronová emisná tomografia

PSČ  Poštové smerovacie číslo 

SR  Slovenská republika 

VTZ vyhradené technické zariadenia (tlakové, elektrické, zdvíhacie, plynové)

Zb.  Zbierka zákonov

ZT zdravotná technika 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
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Úvodné slovo predsedu 
predstavenstva spoločnosti 
a významné udalosti uplynulého 
kalendárneho roka 2020

Vážené dámy, vážení páni,
vážení obchodní partneri,

Rok 2020 bol pre všetkých preplánovaný pandémiou, ktorú nikto z nás 
nečakal, nepočítal s ňou a napriek tomu sme s ňou museli a musíme 
žiť, prežiť ju a zvládnuť pokiaľ možno bez strát a následkov. Vďaka 
profesionalite a nasadeniu našich zamestnancov sa nám to darí. 

Pandémia nového koronavírusu priniesla potrebu PCR vyšetrení na 
prítomnosť SARS-Cov-2 v biologickom materiáli a tejto výzvy sme sa 
zhostili veľmi rýchlo. Už v polovici apríla naše laboratóriá začali vy-
šetrovať materiál aj s pripojením na centrálne registre a akceptáciou 
vyšetrení zdravotnými poisťovňami. Znamenalo to potrebu stavebných 
úprav, zabezpečenia prístrojovej techniky a celoročného rozširovania 
kapacít. Realizovali sme aj výjazdové testovania predovšetkým v sídle 
firiem, ktoré o to požiadali.

Ďalším následkom pandémie bola potreba reprofilizácie lôžok na 
pandemické so zabezpečením prísneho hygienicko-epidemiologického 
režimu podľa opatrení hlavného hygienika SR.

Život však úplne nezastal a veľmi intenzívne pokračovala výstavba 
urgentného príjmu, operačných sál a OAIM, spolufinancovaná z fondov 
EÚ s celkovou výškou investície 7,2 mil. €. Začali sme tiež s výstavbou 
nového objektu, ktorý bude slúžiť diagnostickým metódam.

V 2. polroku sa nám podarilo zrenovovať a pripraviť na otvorenie 
Dom ošetrovateľskej starostlivosti s kapacitou 17 lôžok. Druhá vlna 
pandémie nám neumožnila ho zatiaľ otvoriť, ale ihneď po jej odznení 
sme pripravení prijať prvých klientov.

Nemocnica AGEL Zvolen a. s. sa v priebehu roka rozrástla o nové čin-
nosti, o pracovisko verejnej lekárne a diagnostické pracovisko PET CT 
svojím zlúčením so spoločnosťou Diagnostické a liečebné centrum s.r.o. 
a AGEL DIAGNOSTIC a.s. v Banskej Bystrici.

Pokračovali sme v obnove prístrojového vybavenia a lôžkového fondu, 
vymenili sme 4 výťahy a začali s inštaláciou automatickej linky v labo-
ratóriu klinickej biochémie.

Najviac energie sme samozrejme venovali pacientom postihnutým ná-
kazou COVID-19 a veľká vďaka patrí naším zamestnancom za odvahu, 
obetavosť a profesionalitu, ktorú počas roka 2020 prejavili. Rovnako 
ďakujeme za podporu počas celého roku aj spoločnosti AGEL SK 
a AGEL a.s, ktoré nám významne uľahčili proces zásobovania, ktorý 
bol počas celého roku náročný.

01   ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI 
A VÝZNAMNÉ UDALOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁRNEHO ROKA 2020

Ing. Ľudmila Veselá, MBA
predseda predstavenstva



Nemocnica AGEL Zvolen a.s. aj napriek pandémii stále poskytuje kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť. 
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02   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI  
VRÁTANE ZLOŽENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31. 12. 2020

Identifikačné údaje spoločnosti 
vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31. 12. 2020

Obchodné meno: Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 

Sídlo:  Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

IČO:  45 594 929

Deň zápisu: 5. 6. 2010 

Právna forma:  akciová spoločnosť

Predmet činnosti: •  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

 •  prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 
s prenájmom,

 •  činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore detská chirurgia,

 •  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore diabetológia, poruchy 
látkovej premeny a výživy,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť vnútorné lekárstvo,

 •  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia 
a liečebná rehabilitácia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore klinická onkológia,

 •  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore hematológia a transfú-
ziológia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pneumológia a ftizeológia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore neurológia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore psychiatria,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore chirurgia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore otorinolaryngológia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

 •  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna 
medicína,

 •  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatrická pneumológia 
a ftizeológia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore neonatológia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore algeziológia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore kardiológia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatrická nefrológia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterológia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore úrazová chirurgia,
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 •  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore 
rádiológia,

 •  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore po-
čítačová tomografia,

 •  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore kli-
nická biochémia,

 •  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fy-
ziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

 •  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore he-
matológia a transfúziológia,

 •  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore kli-
nická mikrobiológia,

 • ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo,

 • ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore neurológia,

 • ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,

 • ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore chirurgia,

 • ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,

 •  ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna 
medicína,

 • ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore neonatológia,

 • ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore geriatria,

 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore geriatria,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore ortopédia,

 •  ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore oddelenie pre dlhodobo cho-
rých,

 • pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

 • prenájom hnuteľných vecí,

 •  zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom 
odbore v kategórii lekár: otorinolaryngológia,

 • počítačové služby,

 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

 • administratívne služby,

 • vedenie účtovníctva,

 • čistiace a upratovacie služby,

 • poskytovanie poštových služieb,

 •  jednotka intenzívnej starostlivosti v špecializačnom odbore: chirurgia, vnútorné lekár-
stvo, neurológia,

 •  zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom 
odbore v kategórii lekár: gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, úrazová chi-
rurgia,

 • reklamné a marketingové služby,

 •  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v ambulanciách: infektologická 
ambulancia,

 • špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatria,
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 •  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore kli-
nická imunológia a alergológia,

 •  výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied.

Konanie menom
spoločnosti:  V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že 

k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj 
podpis.

Základné imanie:   25 000 EUR 
Rozsah splatenia: 25 000 EUR

Akcie: • Počet: 100

 • Druh: kmeňové

 • Podoba: listinné

 • Forma: akcie na meno

 • Menovitá hodnota: 250 EUR

Akcionár:   AGEL SK a. s., IČO: 36 658 448, 
Palisády 56, Bratislava 811 06

Ďalšie právne
skutočnosti:  Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápis-

nice N46/2010 Nz 16978/2010 zo dňa 13.05.2010 v zmysle príslušných ustanovení 
z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  Odpis notárskej zápisnice o rozhodnutí jediného akcionára súkromnej akciovej spoločnosti 
Nemocnica Zvolen a. s. zo dňa 07.07.2010.

02   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI  
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MUDr. Ján Haško
člen predstavenstva

Ing. Michal Pišoja, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Ľudmila Veselá, MBA
člen predstavenstva

Predstavenstvo:

Štatutárni zástupcovia:

02   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI  
VRÁTANE ZLOŽENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31. 12. 2020
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MUDr. Ján Slávik, MBA
predseda dozornej rady

JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa, 
LL.M.
člen dozornej rady

Mgr. Michal Zakarovský, 
ACCA
člen dozornej rady

Ing. Radoslav Vazan
člen dozornej rady

Dozorná rada:

02   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI  
VRÁTANE ZLOŽENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31. 12. 2020
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03  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI KU DŇU 31. 12. 2020

Organizačná štruktúra spoločnosti ku dňu 31. 12. 2020

VALNÉ
ZHROMAŽDENIE

DOZORNÁ RADA

PREDSTAVENSTVO

RIADITEĽ 
NEMOCNICE

KOORDINÁTOR 
RIADENIA RIZÍK

POVERENEC
PRE OCHRANU

OSOBNÝCH ÚDAJOV

NÁMESTNÍK
PRE ÚSEK LIEČEBNO-

-PREVENTÍVNEJ
STAROSTLIVOSTI

NÁMESTNÍK
PRE ÚSEK

OŠETŘOVATEĽSKEJ 
STAROSTLIVOSTI

NÁMESTNÍK
PRE ÚSEK
FINANČNÝ

NÁMESTNÍK
PRE ÚSEK

TECHNICKO-
-PREVÁDZKOVÝ

INFEKTOLOGICKÁ
AMBULANCIA

NEUROLOGICKÁ
AMBULANCIA

GYNEKOLOGICKO-
-PÔRODNÍCKA
AMBULANCIA

CHIRURGICKÁ
AMBULANCIA

AMBULANCIA
ÚRAZOVEJ
CHIRURGIE

ORGANIZAČNÉ
ODDELENIE

PERSONÁLNE
A MZDOVÉ
ODDELENIE

ODDELENIE
INFORMAČNÝCH 

A KOMUNIKAČNÝCH
TECHNOLÓGII

PRÁVNY REFERÁT

REFERÁT
MARKETINGU

REFERÁT
KRÍZOVÉHO
RIADENIA

REFERÁT BOZP

AMBULANCIA
PEDIATRICKEJ
GYNEKOLÓGIE

AMBULANCIA
ANESTÉZIOLÓGIE 
A INTENZÍVNEJ

MEDICÍNY

HEMATOLOGICKÁ A
TRANSFÚZIOLOGICKÁ

AMBULANCIA

GASTROENTEROLO-
GICKÁ

AMBULANCIA

GERIATRICKÁ
AMBULANCIA

ÚDRŽBA, ENERGETIKA
SERVIS A SPRÁVA

MAJETKU

HOSPODÁRSKA
DOPRAVA

A DOPRAVNÉ
SLUŽBY

STRAVOVACIE
ZARIADENIE
NEMOCNICA

KRUPINA

ODDELENIE
VNÚTORNÉHO

LEKÁRSTVA A JIS

NEUROLOGICKÉ
ODDELENIE A JIS

PEDIATRICKÉ
ODDELENIE

GYNEKOLOGICKO-
-PÔRODNÍCKE

ODDELENIE

ODDELENIE
CHIRURGIE,
ÚRAZOVEJ

CHIRURGIE A JIS

ODDELENIE
ANESTÉZIOLÓGIE
A INTENZÍVNEJ

MEDICÍNY

ODDELENIE FYZIA-
TRIE, BALNEOLÓGIE

A LIEČEBNEJ
REHABILITÁCIE

GERIATRICKÉ
ODDELENIE

ODDELENIE VNÚTOR-
NÉHO LEKÁRSTVA

NEMOCNICA
KRUPINA

ODDELENIE
DLHODOBO CHORÝCH

NEMOCNICA
KRUPINA

RÁDIODIAGNOSTICKÉ
ODDELENIE

ODDELENIE
KLINICKEJ

MIKROBIOLÓGIE

ODDELENIE KLINICKEJ
BIOCHÉMIE,

HEMATOLÓGIE
A TRANSFUZIOLÓGIE

NEMOCNIČNÁ
LEKÁREŇ

VEREJNÁ
LEKÁREŇ

ODDELENIE
CENTRÁLNEJ
STERILIZÁCIE

RÁDIODIAGNOSTICKÉ
ODDELENIE
NEMOCNICA

KRUPINA

REFERÁT
LIEČEBNEJ VÝŽIVY
A STRAVOVANIA

SOCIÁLNA SLUŽBA

RECEPCIA
CHIRURGICKÝ

PAVILÓN

UPRATOVANIE

ODDELENIE
VÝKAZNÍCTVA,

POISŤOVNÍCTVA
A ŠTATISTIKY

REFERÁT
EKONOMIKY
A FINANCIÍ

POKLADŇA

TECHNICKÝ
REFERÁT

PREVÁDZKOVÝ
REFERÁT

MTZ,
ZÁSOBOVANIE,

OOPP

REGISTRATÚRA,
ARCHÍV
A POŠTA

AMBULANCIE
VNÚTORNÉHO
LEKÁRSTVA

PNEUMOLOGICKO-
FTIZEOLOGICKÁ
AMBULANCIA

PEDIATRICKÁ
PRÍJMOVÁ

AMBULANCIA

GYNEKOLOGICKO-
-PÔRODNÍCKA

AMBULANCIA –
KAPITOVANÁ

OTORINOLARYNGO-
LOGICKÁ

AMBULANCIA

AMBULANCIA
KLINICKEJ
ONKOLÓGIE

AMBULANCIA FYZIAT-
RIE, BALNEOLÓGIE

A LIEČEBNEJ
REHABILITÁCIE

ALGEZIOLOGICKÁ
AMBULANCI

KARDIOLOGICKÁ
AMBULANCIA

AMBULANCIA DIABE-
TOLÓGIE A PORÚCH 

LÁTKOVEJ PREMENY
A VÝŽIVY

KARDIOLOGICKÁ
AMBULANCIA

AMBULANCIA
PEDIATRICKEJ

CHIRURGIE

AMBULANCIA
PEDIATRICKEJ
PNEUMOLÓGIE
A FTIZEOLÓGIE

AMBULANCIA
PEDIATRICKEJ
NEFROLÓGIE

GERIATRICKÁ
AMBULANCIA
NEMOCNICA

KRUPINA

AMBULANCIA
GYNEKOLOGICKEJ

ONKOLÓGIE

CHIRURGICKÁ
AMBULANCIA
NEMOCNICA

KRUPINA

AMBULANCIA VNÚ-
TORNÉHO LEKÁRSTVA

NEMOCNICA
KRUPINA

ORTOPEDICKÁ
AMBULANCIA
NEMOCNICA

KRUPINA

Legenda

Zabezpečuje AGEL SSC a.s.
alebo iný dodávateľ

Metodické riadenie

Organizačný referát = sekreteriát, metodik,
 právny referent



13

04   SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI  
A O STAVE JEJ MAJETKU KU DŇU 31. 12. 2020, OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE 
PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2021 A OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti 
spoločnosti a o stave jej majetku ku dňu 31. 12. 2020, 
ostatné nefinančné informácie/Predpokladaný vývoj 
spoločnosti v roku 2021 a ostatné nefinančné informácie

Hlavným predmetom činnosti Nemocnice AGEL Zvolen a. s. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, aj keď akciová 
spoločnosť má v predmete podnikania aj ďalšie činnosti podnikateľského charakteru. Tieto sú však len doplnkovými 
činnosťami a ich vykonávanie (napríklad prenájom nehnuteľností, nájom nehnuteľných vecí, organizovanie kultúrnych 
a iných spoločenských podujatí ) sa zabezpečuje len v rozsahu súvisiacom s hlavným predmetom činnosti.

Majetok zakúpený v roku 2020
•  Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nadobudnutý z vlastných zdrojov

•  Nadobudnutie zdravotníckej prístrojovej techniky na lôžkové oddelenia a ambulancie, vybavenie interiéru a kan-
celárskej techniky, vo výške 181 335,14 EUR. 

•  Zdravotechnika EU v hodnote 1 375 810,80 EUR. 

•  Kancelárska a reprodukčná technika vo výške 29 765,34 EUR. 

•  Inventár vo výške 378 744,87 EUR.

•  Dopravné prostriedky vo výške 13 100,- EUR.

•  Ostatný majetok vo výške 36 895,06 EUR.

•  Spolu v hodnote 1 674 651,21 EUR. 

Ostatné nefinančné informácie
a) Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2021

Ciele v oblasti investičnej politiky v roku 2021.

Obstaranie nižšie uvedenej prístrojovej techniky a stavebnej investície.

•  Biela, čierna technika

•  Nábytok

•  ZT a inštrumentárium

•  IKT

•  VTZ

•  12-kanálová pipeta pre vzorky

•  8-kanálová pipeta pri manuálne pipetovanie vzoriek

•  Automatické jednokanálové pipety

•  Automatické pipety

•  Bicykel s ergometrom

•  EKG prístroj

•  Fibroskop

•  Chladiaci box na vzorky

•  Laboratórne stoly
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•  Laboratórne váhy

•  Lokálna kryoterapia

•  Mikroskopia krvných náterov 

•  Mikroskopia mikrobiologických preparátov

•  Monitor vitálnych funkcií

•  Polohovateľné odberové kreslá pre darcov

•  Prístroj na elektroliečbu

•  Spektrofotometer

•  Stacionárny bicykel

•  Stapler iDrive

•  Sterilizátor Steriodent 400

•  Transportný box mrazenie/chladenie

•  Vákuumextraktor

•  Videokolposkop

•  Dverový vrátnik (prechod na IP)

•  Notebook

•  Štrukturovaná kabeláž – dobudovanie

•  Wifi AP – Gen3

b)  O skutočnostiach, ktoré nastali až po súvahovom dni a sú významné pre naplnenie účelu výročnej 
správy

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu SARS CoV-2 (spôsobujúceho ochorenie COVID-19), spoločnosť 
vykonala a činí kroky nevyhnutné pre minimalizáciu rizika nákazy svojich zamestnancov. Spoločnosť prijala 
množstvo opatrení v nadväznosti na mimoriadne opatrenia Vlády Slovenskej republiky a ďalších orgánov 
verejnej moci smerujúce k zamedzeniu šírenia koronavírusu. Zdravotnícke zriadenia v priebehu mesiacov apríl 
a december 2020 obmedzili elektívnu starostlivosť. Spoločnosť bude i naďalej starostlivo sledovať aktuálny 
vývoj epidemiologickej situácie a bude operatívne reagovať, aby ochránila zdravie svojich pracovníkov a mini-
malizovala dopad na svoje hospodárenie a preočkovala v prvom rade najmä zdravotnícky personál. 

Vzhľadom k nepredvídateľnému vývoju epidemiologickej situácie nie je možné v súčasnej dobe spoľahlivo od-
hadnúť prípadný dopad na hodnotu aktív/pasív konsolidačného celku, rovnako aj na výsledky hospodárenia 
skupiny za rok 2021.

Po zostavení účtovnej závierky spoločnosti Nemocnica AGEL Zvolen a.s. nastala zmena štatutárnych orgánov 
spoločnosti. Novým predsedom predstavenstva sa k 10.3.2021 stala Ing. Ľudmila Veselá, MBA ktorá nahradila 
Ing. Michala Pišoja, MPH a novým členom predstavenstva sa stal MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA.

c) Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a pracovnoprávnych vzťahov 

•  Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia V oblasti ochrany životného prostredia bola dodržiavaná 
legislatíva Slovenskej republiky so zameraním hlavne na odpadové hospodárstvo a vodné hospodárstvo, tiež 
údržbu zelene. Dôraz bol kladený najmä na dôslednosť oddeľovania špecifi ckých zdravotníckych odpadov 
a iných odpadov. U zdravotníckych odpadov realizujeme systém špeciálnych obalových materiálov, ktorých 
používanie je zavedené na všetkých lôžkových, ambulantných a laboratórnych pracoviskách. Systém úplne 
odstraňuje možnosť kontaminácie prostredia a vplyvu na personál. V prevádzke nemocnice je akceptovaný 
komplexný režim klasifi kácie nebezpečných a ostatných odpadov v jednotlivých katalógových kódoch tak, 
ako ich máme schválené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia č. A/2010/01122-2-rozh.Ra zo 
dňa 14.7.2010. Našimi obchodnými partnermi služieb pre oblasti súvisiace s ochranou životného prostredia 
sú subjekty oprávnené pre danú problematiku. 

04   SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI  
A O STAVE JEJ MAJETKU KU DŇU 31. 12. 2020, OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE 
PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2021 A OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE
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•  Aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov Zamestnanci organizácie sú pravidelne preškoľovaní v oblasti 
bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ostatných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkou spoločnosti. 
Pracovníci personálneho odboru sú edukovaní akreditovanými spoločnosťami v problematike ľudských zdro-
jov, vytvárania pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami podľa aktualizovaných legislatívnych noriem.

d) Aktivity v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v priebehu roku 2020 nevykazovala aktivitu v oblasti výskumu a vývoja.

e) O nadobudnutí vlastných akcií alebo vlastných podielov

Nemocnica AGEL Zvolen a. s. v roku 2020 nenadobudla vlastné akcie.

f) O tom, či účtovná jednotka má alebo nemá pobočku či inú časť obchodného závodu v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

04   SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI  
A O STAVE JEJ MAJETKU KU DŇU 31. 12. 2020, OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE 
PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2021 A OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE
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05  NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 
spoločnosti za rok 2020

určený pre dozornú radu a jediného spoločníka v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti

Členovia predstavenstva spoločnosti Nemocnica AGEL Zvolen a.s. navrhujú Dozornej rade a jedinému akcionárovi 
pri výkone Valného zhromaždenia spoločnosti, aby dosiahnutý zisk z hospodárenia spoločnosti Nemocnica AGEL 
Zvolen a.s. za rok 2020 vo výške 1 043 911, 53 EUR bol použitý nasledovne:

•  na výplatu podielu na zisku akcionárovi vo výške 500 000,00 EUR,

•  zvyšnú časť zisku vo výške 543 911,53 EUR previesť na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

Vo Zvolene dňa 22. 3. 2021

MUDr. Ján Haško
člen predstavenstva

Nemocnice AGEL Zvolen a.s.

 Ing. Ľudmila Veselá, MBA
predseda predstavenstva 

Nemocnice AGEL Zvolen a.s.

MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA
člen predstavenstva

Nemocnice AGEL Zvolen a.s.
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06   SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2020 
A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2020



UZPODv14_2
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 

Netto    3
SPOLU MAJETOK r. 02 + 
r. 33 + r. 74

001
 17 055 755  15 198 063

 1 857 692  6 404 168

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2

Korekcia - časť 2

A.I. Dlhodobý nehmotný 
majetok súčet (r. 04 až r. 
10)

003
 134 897  27 228

 107 669  31 883

A. Neobežný majetok r. 03 + 
r. 11 + r. 21

002
 10 685 522  8 828 157

 1 857 365  2 954 335

2. Softvér (013) - /073, 091A/ 005
 134 897  27 228

 107 669  31 883

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

004

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

007

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

006

6. Obstarávaný dlhodobý 
nehmotný majetok
(041) - /093/

009

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

008

A.II. Dlhodobý hmotný 
majetok súčet (r. 12 až
r. 20)

011
 10 550 625  8 800 929

 1 749 696  2 832 452

7. Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

010

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 013
 1 366 750  1 193 155

 173 595  814 449

A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 012

3. Samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných
vecí (022) - /082, 092A/

014
 3 936 301  2 360 200

 1 576 101  1 030 819
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06   SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2020 
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UZPODv14_3
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 
Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

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

015

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2

Korekcia - časť 2

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

017

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

016

8. Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý hmotný majetok 
(052) - /095A/

019

7. Obstarávaný dlhodobý 
hmotný majetok (042) - 
/094/

018
 5 247 574  5 247 574

 987 184

A.III. Dlhodobý finančný 
majetok súčet (r. 22 až
r. 32)

021

 90 000

9. Opravná položka k 
nadobudnutému majetku 
(+/- 097) +/- 098

020

2. Podielové cenné papiere a 
podiely s podielovou 
účasťou okrem v 
prepojených účtovných 
jednotkách (062A) - /096A/

023

A.III.1. Podielové cenné papiere a 
podiely v prepojených 
účtovných jednotkách 
(061A, 062A, 063A) - 
/096A/

022

 90 000

4. Pôžičky prepojeným 
účtovným jednotkám 
(066A) - /096A/

025

3. Ostatné realizovateľné 
cenné papiere a podiely 
(063A) - /096A/ 

024

6. Ostatné pôžičky (067A) - 
/096A/

027

5. Pôžičky v rámci podielovej 
účasti okrem prepojeným 
účtovným jednotkám 
(066A) - /096A/

026

7. Dlhové cenné papiere a 
ostatný dlhodobý finančný 
majetok (065A, 
069A,06XA) - /096A/

028

Netto    3

MF SR č. 18009/2014 Strana 3
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UZPODv14_4
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 
Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2

Netto    3

9. Účty v bankách s dobou 
viazanosti dlhšou ako 
jeden rok (22XA)

030

8. Pôžičky a ostatný dlhodobý 
finančný majetok so 
zostatkovou dobou splatnosti 
najviac jeden rok (066A, 
067A, 069A, 06XA) - /096A/ 

029

11. Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý finančný majetok 
053) - /095A/

032

10. Obstarávaný dlhodobý 
finančný majetok (043) - 
/096A/

031

B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 
40)

034
 955 401  955 401

 497 830

B. Obežný majetok r. 34 + r. 
41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 

033
 5 964 359  5 964 032

 327  3 182 476

2. Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 
(121, 122, 12X) -/192, 193, 
19X/

036

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - 
/191, 19X/

035
 863 464  863 464

 497 830

4. Zvieratá (124) - /195/ 038

3. Výrobky (123) - /194/ 037

 80 916

6. Poskytnuté preddavky na 
zásoby (314A) - /391A/

040

5. Tovar (132, 133, 13X, 139) 
- /196, 19X/

039
 91 937  91 937

B.II.1. Pohľadávky z 
obchodného styku súčet 
(r. 43 až r. 45)

042

B.II. Dlhodobé pohľadávky 
súčet (r. 42 + r. 46 až r. 
52)

041
 132 371  132 371
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UZPODv14_5
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 
Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1.b. Pohľadávky z obchodného 
styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok 
voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - 
/391A/

044

1.a. Pohľadávky z obchodného 
styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

043

2. Čistá hodnota zákazky 
(316A)

046

1.c. Ostatné pohľadávky z 
obchodného styku (311A, 
312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) -
/391A/

045

4. Ostatné pohľadávky v 
rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám (351A) - /391A/

048

3. Ostatné pohľadávky voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám (351A) - /391A/

047

6. Pohľadávky z derivátových 
operácií (373A, 376A)

050

5. Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom a 
združeniu (354A, 355A, 
358A, 35XA) - /391A/

049

8. Odložená daňová 
pohľadávka (481A)

052
 132 371  132 371

 80 916

7. Iné pohľadávky (335A, 
336A, 33XA, 371A, 374A, 
375A, 378A) - /391A/

051

B.III.1. Pohľadávky z 
obchodného styku súčet 
(r. 55 až r. 57) 

054
 4 551 343  4 551 016

 327  2 465 640

B.III. Krátkodobé pohľadávky 
súčet (r. 54 + r. 58 až r. 
65)

053
 4 786 851  4 786 524

 327  2 470 525

1.b. Pohľadávky z obchodného 
styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok 
voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - 
/391A/

056

1.a. Pohľadávky z obchodného 
styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(311A, 312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA) - /391A/

055
 10 829  10 829

 80 889

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2

Korekcia - časť 2 Netto    3
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UZPODv14_6
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 
Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto    3
1.c. Ostatné pohľadávky z 

obchodného styku (311A, 
312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) -
/391A/

057
 4 540 514  4 540 187

 327  2 384 751

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1 Brutto - časť 1 Netto    2
Korekcia - časť 2

3. Ostatné pohľadávky voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám (351A) - /391A/

059

2. Čistá hodnota zákazky 
(316A) 

058

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

061

4. Ostatné pohľadávky v rámci 
podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

060

7. Daňové pohľadávky a 
dotácie (341, 342, 343, 
345, 346, 347) - /391A/

063
 233 096  233 096

 2 141

6. Sociálne poistenie (336A) - 
/391A/

062

9. Iné pohľadávky (335A, 
33XA, 371A, 374A, 375A, 
378A)
- /391A/

065
 2 412  2 412

 2 744

8. Pohľadávky z derivátových 
operácií (373A, 376A)

064

B.IV.1. Krátkodobý finančný 
majetok v prepojených 
účtovných jednotkách 
(251A, 253A, 256A, 257A, 
25XA) - /291A, 29XA/

067

B.IV. Krátkodobý finančný 
majetok súčet (r. 67 až r. 
70)

066

3. Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely (252)

069

2. Krátkodobý finančný majetok 
bez krátkodobého finančného 
majetku  v prepojených 
účtovných jednotkách (251A, 
253A, 256A, 257A, 25XA) - 
/291A, 29XA/

068

4. Obstarávaný krátkodobý 
finančný majetok (259, 
314A) - /291A/

070
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UZPODv14_7
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 
Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

079

A. 080

A.I. 081

A.I.1. 082

2. 083

3. 084

A.II. 085

A.III. 086

A.IV. 087

A.IV.1. 088

2. 089

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2

Korekcia - časť 2 Netto    3

B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 072
 8 595  8 595

 4 216

B.V. Finančné účty r. 72 + r. 
73

071
 89 736  89 736

 133 205

C. Časové rozlíšenie súčet 
(r. 75 až r. 78)

074
 405 874  405 874

 267 357

2. Účty v bankách (221A, 
22X, +/- 261)

073
 81 141  81 141

 128 989

2. Náklady budúcich období 
krátkodobé (381A, 382A)

076
 257 870  257 870

 252 857

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

075

4. Príjmy budúcich období 
krátkodobé (385A)

078
 148 004  148 004

 14 500

3. Príjmy budúcich období 
dlhodobé (385A)

077

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 
97 + r. 100  2 035 504  491 586
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

 25 000  25 000

STRANA PASÍV
b

Bežné účtovné obdobie
4

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 
141  15 198 063  6 404 168

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

Emisné ážio (412)

Základné imanie (411 alebo +/- 491)
 25 000  25 000

Zmena základného imania +/- 419

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 
422)  5 000  5 000
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 
421A)

Ostatné kapitálové fondy (413)
 303 164  303 164

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
 5 000  5 000
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UZPODv14_8
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 
Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c
A.V. 090

A.V.1. 091

2. 092

A.VI. 093

A.VI.1. 094

2. 095

3. 096

A.VII. 097

A.VII.1. 098

2. 099

A.VIII. 100

B. 101

B.I. 102

B.I.1. 103

1.a. 104

1.b. 105

1.c. 106

2. 107

3. 108

4. 109

5. 110

6. 111

7. 112

8. 113

9. 114

10. 115

11. 116

12. 117

Ostatné fondy (427, 42X)

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

Štatutárne fondy (423, 42X)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a 
rozdelení (+/- 416)

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
 658 428  44 850

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 
414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 
/+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

 1 043 912  113 572
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 
140  9 280 885  5 814 642

Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 
 658 428  44 850

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
 303 092  342 351

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 
106)

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 
(471A, 47XA)

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)

Čistá hodnota zákazky (316A) 

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
 150 849  224 480

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

STRANA PASÍV
b

Bežné účtovné obdobie
4

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5

Odložený daňový záväzok (481A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

Záväzky zo sociálneho fondu (472)
 152 243  117 871

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným čtovným
jednotkám (471A, 47XA)
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UZPODv14_9
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 
Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c
B.II. 118

B.II.1. 119

2. 120

B.III. 121

B.IV. 122

B.IV.1. 123

1.a. 124

1.b. 125

1.c. 126

2. 127

3. 128

4. 129

5. 130

6. 131

7. 132

8. 133

9. 134

10. 135

B.V. 136

B.V.1. 137

2. 138

B.VI. 139

B.VII. 140

C. 141

C.1. 142

2. 143

3. 144

4. 145

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
 204 179  164 466

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
 8 100 437  5 060 741

Zákonné rezervy (451A)

Ostatné rezervy (459A, 45XA)
 204 179  164 466

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 
322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 
325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

 3 228 880  907 094

Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
 5 132 192  1 512 399

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 
476A, 478A, 47XA)

 1 903 312  605 305

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 
47XA)
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 
368, 398A, 478A, 479A)

Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 
(361A, 36XA, 471A, 47XA)  980 775  1 886 053

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 
34X)  439 831  170 555
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
 732 746  678 114

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
 471 114  460 187

Zákonné rezervy (323A, 451A)
 240 459  65 140

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
 432 717  181 944

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
 343 779  353 433

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
 673 176  247 084

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-
/255A)

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
 3 881 674  97 940

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
 1

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
 2 980 396  29 259

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
 901 278  68 681

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

STRANA PASÍV
b

Bežné účtovné obdobie
4

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5
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UZPODv14_10
Výkaz ziskov a strát

Úč POD 2 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c
bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2
* 01

 28 893 302  20 940 646
** 02

 30 083 258  21 105 222
I. 03

 2 614 249  1 374
II. 04

III. 05
 26 279 053  20 939 272

IV. 06

V. 07
 204  174

VI. 08
 9 008  74

VII. 09
 1 180 744  164 328

** 10
 28 611 077  20 991 773

A. 11
 2 299 505  1 374

B. 12
 6 072 374  3 991 929

C. 13

D. 14
 3 682 477  2 362 202

E. 15
 16 202 668  14 371 717

E.1. 16
 11 772 405  10 422 014

2. 17
 2 360  2 280

3. 18
 4 091 823  3 656 517

4. 19
 336 080  290 906

F. 20
 20 158  21 068

G. 21
 264 569  164 484

G.1 22
 264 569  164 484

2. 23

H. 24
 7 934

I. 25
-35 330                              

J. 26
 96 722  78 999

*** 27
 1 472 181  113 449

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

Skutočnosť

Text
b

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného 
majetku
 a materiálu (641, 642)

Aktivácia (účtová skupina 62)

Tržby z predaja služieb (602, 606)

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

Služby (účtová skupina 51)

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

Mzdové náklady (521, 522)

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

Sociálne náklady (527, 528)

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
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UZPODv14_11
Výkaz ziskov a strát

Úč POD 2 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c
bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Skutočnosť

Text
b

* 28  16 839 150  14 585 315
** 29

 166
VIII. 30

IX. 31

IX.1. 32

2. 33

3. 34

X. 35

X.1 36

2. 37

3. 38

XI. 39
 149

XI.1 40

2. 41
 149

XII. 42
 17

XIII. 43

XIV. 44

** 45
 44 130  32 145

K. 46

L. 47

M. 48

N. 49
 26 545  29 242

N.1. 50
 21 954  22 636

2. 51
 4 591  6 606

O. 52
 80  7

P. 53

Q. 54
 17 505  2 896

Ostatné výnosové úroky (662A)

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Predané cenné papiere a podiely (561)
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UZPODv14_12
Výkaz ziskov a strát

Úč POD 2 - 01 DIČ   2  0  2  3  0  5  3  0  6  5 IČO   4  5  5  9  4  9  2  9 

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c
bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Skutočnosť

Text
b

*** 55
-43 964                              -32 145                              

**** 56
 1 428 217  81 304

R 57
 384 305 -32 268                              

R.1 58
 412 797  1 064

2. 59
-28 492                              -33 332                              

S. 60

**** 61
 1 043 912  113 572

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
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Poznámky Úč PODV 3-01 IČO: 45 594 929 DIČ: 2023053065 
Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
zostavenej k 31. decembru 2020 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 
 

 1 

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

Obchodné meno a sídlo Nemocnica AGEL Zvolen a.s. (predtým Nemocnica Zvolen a. s.) 
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen 
 

Dátum založenia 13. mája 2010 
Dátum vzniku (podľa obchodného registra) 5. júna 2010, OS BB vložka c. 995/S 
Hospodárska činnosť  

− kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

− sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

− sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

− prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 

− činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore detská chirurgia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore diebetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť vnútorné lekárstvo 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore klinická onkológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore hematológia a transfúziológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pneumológia a ftizeológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore neurológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore v odbore psychiatria 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore chirurgia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore otorinolaryngológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore anesteziológia a intenzívna medicína 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore neonatológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore algeziológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore kardiológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatrická nefrológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterológia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore úrazová chirurgia 

− zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore rádiológia 

− zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore počítačová tomografia 

− zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická biochémia 

− zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

− zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia 

− zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia 

− ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo 

− ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore neurológia 

− ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria 

− ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore chirurgia 
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− ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo 

− ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína 

− ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore neonatológia 

− ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore geriatria 

− organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore geriatria 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore ortopédia 

− ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore oddelenie pre dlhodobo chorých 

− pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 

− prenájom hnuteľných vecí 

− zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore v kategórii lekár: otorinolaryngológia 

− počítačové služby 

− služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

− administratívne služby 

− vedenie účtovníctva 

− čistiace a upratovacie služby 

− poskytovanie poštových služieb 

− jednotka intenzívnej starostlivosti v špecializačnom odbore: chirurgia, vnútorné lekárstvo, neurológia 
− zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore v kategórii lekár: gynekológia a 

pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia 
− reklamné a marketingové služby 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v ambulanciách: infektologická ambulancia 

− špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatria 

− zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia 

− výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 

− poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zariadení verejná lekáreň 
 

 
 
2. Zamestnanci 
 

Názov položky  2020 2019 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 662 657 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 721 711 

z toho: vedúci zamestnanci 31 32 
 
 
3. Neobmedzené ručenie 
 
Spoločnosť Nemocnica AGEL Zvolen a.s. nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom. 
 
 
4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky 
 
Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. 
Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020 podľa slovenských právnych 
predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.  
 
Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na 
účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej 
závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií. 
 
 
5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2019 
 
Účtovnú závierku spoločnosti Nemocnica AGEL Zvolen, a.s., za rok 2019 schválilo riadne valné 
zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 13.5.2020.  
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6. Konsolidovaná účtovná závierka 
 

 
 
Spoločnosť Nemocnica AGEL Zvolen a. s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL SK a.s., so sídlom 
Palisády 56, Bratislava, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Materská spoločnosť AGEL 
SK a.s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL a.s., so sídlom v Prahe, Jungmannova 28/17, Česká 
republika, a táto spoločnosť má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť AGEL a.s., 
zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku. Spoločnosť 
AGEL SK a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za spoločnosti skupiny AGEL so sídlom v 
Slovenskej republike. 
 
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., zostavuje konsolidovanú 
účtovnú závierku za spoločnosti skupiny AGEL so sídlom v Slovenskej republike. 
 
K 01.01.2020  nastalo zlúčenie spoločnosti  Nemocnica AGEL Zvolen a. s., s jej dcérskou spoločnosťou  
Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o., so sídlom vo Zvolene, Kuzmányho nábrežie 28 a rovnako 
podlieha konsolidácií spoločnosťou AGEL a.s.. K 01.05.2020 nastalo zlúčenie so spoločnosťou AGEL 
Diagnostic s.r.o. 
 
 
Spoločnosť Nemocnica AGEL Zvolen a. s., je sesterskou spoločnosťou spoločností AGEL Clinic s.r.o., 
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., Nemocnica AGEL Komárno s.r.o, Nemocnica AGEL 
Košice - Šaca, a.s., Nemocnica  AGEL Krompachy spol. s r.o., Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Nemocnica 
AGEL  Zlaté Moravce a.s., MEDI RELAX M+M s.r.o., Nemocnica AGEL Levoča, a.s., AGEL Servis SK s. r. o., 
AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, Perfect Distribution a.s.- organizačná zložka, Dom 
sociálnych služieb Krupina n.o., Nadácia Agel, Senior centrum Svätej Kataríny, n.o., AGEL SSC s.r.o., 
Nemocničný holding, SILICEA s.r.o., 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 2020 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. 
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.  

 
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 z poskytovania ústavnej 

a ambulantnej starostlivosti. Výnosy z  poskytovania zdravotnej starostlivosti sa vykazujú 
v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. 
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6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe 
vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých 
splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú 
v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok. 

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

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

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

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

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

je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (clo, prepravu, 
montáž, poistné a pod.), a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (dobropisy, skontá, rabaty, zľavy 
z ceny, bonusy a pod.)  

 
b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom –  

• Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne- reálnou hodnotou. 
• Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený- reálnou hodnotou 
• Majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme 

koncesie na stavebné práce- reálnou hodnotou. 
• Majetok nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnutý vkladom podniku alebo 

jeho časti a majetok nadobudnutý zámenou- reálnou hodnotou. 
 
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 a krátkodobá časť v Ostatných záväzkoch. Nerealizované finančné náklady, ktoré 
predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného 
majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej 
úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho 
ocenenie. 
 
Pri predaji majetku dohodou o predaji majetku a spätnom prenájme sa strata z predaja účtuje 
priamo do výkazu ziskov a strát a pri zisku z predaja sa zisk rozpúšťa rovnomerne do výnosov podľa 
doby trvania nájmu. 
 

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. 07045-46/2018-OL, 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.  

 
e) Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob, 

zámenou alebo zásob novo zistených pri inventarizácii. 
 
f) Zákazková výroba – v zmluvách o zákazkách sa určujú podmienky a vzťahy jednotlivých zmlúv, 

ktoré sa uzatvárajú v skutočných nákladoch s maržou. 
 

Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve. Súčasťou týchto výnosov sú aj zmeny ceny 
dohodnutej v zmluve, ak sa dodatočne dohodne iný rozsah prác, nároky a stimulačné doplatky. 
Náklady na zákazku na účely účtovania sú priame náklady súvisiace so zákazkou, nepriame náklady, 
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ktoré sa dajú priradiť k zákazke, a iné náklady, napríklad správna réžia, náklady na výskum a vývoj, 
ktoré sa dajú priradiť k zákazke odo dňa zabezpečenia zmluvy až po jej úplné splnenie.  
 
Na účely účtovania o zákazke sa zostavuje jej rozpočet. Z uskutočnenej zákazky sa očakáva zisk, 
pretože zmluvné náklady na zákazku sú menšie  ako zmluvné výnosy zo zákazky. Neúčtuje sa teda 
odhad očakávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezerva na stratu zo zákazkovej výroby.  
 
Výnosy zo zákazky sa účtujú podľa stupňa dokončenia zákazky bez ohľadu na to, či doteraz 
uskutočnené práce už boli fakturované a v akej výške. Stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako 
pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým rozpočtovaným nákladom na 
zákazku. 
 
Ak sa výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nemôže 
spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom 
účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (metóda nulového zisku). 
Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka. 

 
g) Pohľadávky: 

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

obstarávacou cenou. 
 
h) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 
 
i) Záväzky: 

• pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
• pri prevzatí – obstarávacou cenou, 
• nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti 

a nadobudnuté zámenou- reálnou hodnotou. 
 

j) Rezervy – v očakávanej výške záväzku. 
 
k) Pôžičky a úvery:  

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

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 pred zdanením pri sadzbe 21 % 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. 21 %. 

 
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 – záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, účtujú sa v očakávanej výške 
záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu  na nevyčerpané dovolenky, odmeny, odchodné a jubilejné 
zamestnancom, na odúčtovania výkonov zdravotných poisťovní a nevyfakturované dodávky. Ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.  
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• 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, 

− k zásobám ak budúce ekonomické úžitky zásob sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve, 
ocenia sa v čistej realizačnej hodnote. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie 
predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a 
náklady súvisiace s ich predajom.   

 
• Plán odpisov - dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol 

stanovený vzhľadom na odhad jeho 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.  

 
Od 1.1.2019 Spoločnosť prehodnotila dobu životnosti jednotlivých majetkov a pristúpila k zmene 
doby odpisovania. 
 
Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú: 

 
Druh majetku Životnosť Ročná sadzba odpisov 
Budovy a stavby 40 - 60 rokov 2,5 - 1,67% 
Kancelárska a IT technika 3 - 20 rokov 33,3 - 5% 
Nábytok 10 - 15 rokov 10 - 6,67% 
Technológie  10 - 40 rokov  10 - 2,5% 
Zdravotnícke prístroje 4 - 15 rokov 25 - 6,67% 
Dopravné prostriedky 6 - 8 rokov 16,67 - 12,5% 
Inventár 5 - 10 rokov 20 - 10 % 
Softvér 5 - 12 rokov 20 - 8,3% 

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

b) Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú v pôvodnom ocenení.
            
            
     

 
 
 
11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka a v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej 
zanikajúcej právnickej osoby. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode 
peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného 
v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo 
predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka 
v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka 
v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný 
výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu. 
 
Zmeny účtovných zásad a účtovných metód  
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III. UVEĎTE INFORMÁCIU O OPRAVÁCH. V POZNÁMKACH SA UVÁDZA INFORMÁCIA 
 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim 
účtovným obdobím.  
 
 
IV. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ 
 
V roku 2020 neboli vykonané žiadne významné opravy chýb minulých období. 
 
 

38

06   SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2020 
A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2020



Poznámky Úč PODV 3-01 IČO: 45 594 929 DIČ: 2023053065 
Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
zostavenej k 31. decembru 2020 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 
 

 8 

V. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok  
 
1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty  
 
31. december 2020 
 

 
Aktivované 

náklady  
na vývoj 

Softvér Oceniteľné 
práva Goodwill 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky Celkom 

Prvotné ocenenie         
K 1. januáru 2020 - 119 925 - - - - - 119 925 
Prírastky - 15 614 - - - - - 15 614 
Úbytky - 642 - - - - - 642 
Presuny - - - - -                        - - - 
K 31. decembru 2020 - 134 897 - - - - - 134 897 
         
Oprávky         
K 1. januáru 2020 - 88 042 - - - - - 88 042 
Prírastky - 19 628 - - - - - 19 628 
Úbytky - - - - - - - - 
Presuny  - - - - - - - 
K 31. decembru 2020 - 107 669 - - - - - 107 669 
         
Opravná položka         
K 1. januáru 2019 - - - - - - - - 
Prírastky - - - - - - - - 
Úbytky - - - - - - - - 
Presuny - - - - - - - - 
K 31. decembru 2019 - - - - - - - - 
         
Zostatková hodnota          
K 1. januáru 2020 - 31 883 - - - - - 31 883 
K 31. decembru 2020 - 27 228 - - - - - 27 228 
 
Spoločnosť Nemocnica AGEL Zvolen a.s. nenakupovala dlhodobý hmotný majetok a prírastky dlhodobého hmotného majetku dosiahla v dôsledku  zlúčenia 
so spoločnosťami AGEL Diagnostic a.s  a  Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o .
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31. december 2019 
 

 
Aktivované 

náklady  
na vývoj 

Softvér Oceniteľné 
práva Goodwill 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky Celkom 

Prvotné ocenenie         
K 1. januáru 2019 - 118 847 - - - - - 118 847 
Prírastky - - - - - 1 078 - 1 078 
Úbytky - - - - - - - - 
Presuny - 1 078 - - -                 - 1078 - - 
K 31. decembru 2019 - 119 925 - - - - - 119 925 
         
Oprávky         
K 1. januáru 2019 - 72 596 - - - - - 72 596 
Prírastky - 15 446 - - - - - 15 446 
Úbytky - - - - - - - - 
Presuny - - - - - - - - 
K 31. decembru 2019 - 88 042 - - - - - 88 042 
         
Opravná položka         
K 1. januáru 2019 - - - - - - - - 
Prírastky - - - - - - - - 
Úbytky - - - - - - - - 
Presuny - - - - - - - - 
K 31. decembru 2019 -  - - - - -  
         
Zostatková hodnota          
K 1. januáru 2019 - 46 251 - - - - - 46 251 
K 31. decembru 2019 - 31 883 - - - - - 31 883 
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1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty  
 
31. december 2020 
 

 Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky Celkom 

Prvotné ocenenie          
K 1. januáru 2020 - 958 976 2 287 669 - - - 987 184 - 4 233 829 
Prírastky - 70 760 1 671 220 - - - 6 078 552 - 7 820 532 
Úbytky - - 26 020 - - - 1 477 715 -      1 503 735 
Presuny - 337 014 3 432 - - -          (340 446) - - 
K 31. decembru 2020 - 1 366 750 3 936 301 - - - 5 247 574 - 10 550 625 
          
Oprávky          
K 1. januáru 2020 - 144 527 1 256 850 - - - - - 1 401 377 
Prírastky - 34 803 345 270 - - - - - 380 074 
Úbytky - 5 736             26 020 - - - - -          31 755 
Presuny - - - - - - - - - 
K 31. decembru 2020 - 173 595 1 576 101 - - - - - 1 749 696 
          
Opravná položka          
K 1. januáru 2020 - - - - - - - - - 
Prírastky - - - - - - - - - 
Úbytky - - - - - - - - - 
Presuny - - - - - - - - - 
K 31. decembru 2020 - - - - - - - - - 
          
Zostatková hodnota           
K 1. januáru 2020 - 814 449 1 030 819 - - - 987 184 - 2 832 452 
K 31. decembru 2020 - 1 193 155 2 360 200 - - - 5 247 574 - 8 800 929 
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31. december 2019 
 

 Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky Celkom 

Prvotné ocenenie          
K 1. januáru 2019 - 722 416 1 930 733 - - - 669 286 - 3 322 435 
Prírastky - - - - - - 917 437 - 917 437 
Úbytky - - 6 043 - - - - - 6 043 
Presuny - 236 560 362 979 - - - -599 539 - - 
K 31. decembru 2019 - 958 976 2 287 669 - - - 987 184 - 4 233 829 
          
Oprávky          
K 1. januáru 2019 - 130 438 1 122 104 - - - - - 1 252 542 
Prírastky - 14 089 140 789 - - -  - 154 878 
Úbytky - -               6 043 - - -  -             6 043 
Presuny - - - - - -  - - 
K 31. decembru 2019 - 144 527 1 256 850 - - -  - 1 401 377 
          
Opravná položka          
K 1. januáru 2019 - - - - - - - - - 
Prírastky - - - - - - - - - 
Úbytky - - - - - - - - - 
Presuny - - - - - - - - - 
K 31. decembru 2019 - - - - - - - - - 
          
Zostatková hodnota           
K 1. januáru 2019 - 591 978 808 629 - - - 669 286 - 2 069 893 
K 31. decembru 2019 - 814 449 1 030 819 - - - 987 184 - 2 832 452 
 
Prírastky stavieb predstavuje najmä technické zhodnotenia v dôsledku rekonštrukcie viacerých oddelení v nemocnici, čo predstavuje približne 78 % hodnoty 
prírastkov. 19% hodnoty je navýšenie majetku v súvislosti so zlúčením so spoločnosťami Diagnostické  liečebné centrum Zvolen s.r.o a AGEL Diagnostic a.s. 
Prírastky samostatne hnuteľných vecí zahŕňajú najmä nákup zdravotníckej techniky podľa investičného plánu spoločnosti. Nákup zdravotnej technicky predstavuje 
94% prírastkov a zvyšok prírastkov predstavuje kancelárska technika, inventár, dopravné prostriedky a ostatný majetok. 
Nemocnica AGEL Zvolen a.s. realizovala značnú časť nákupu zdravotnej techniky v roku 2020 z prostriedkov Európskej únie. Celkový objem prostriedkov čerpaných 
v roku 2020 je v hodnote 3 122 485,10 EUR. Obstarávacia cena hmotného majetku ktorý sa financoval prostredníctvom dotácie z fondov Európskej Únie je 
1 390 846,80 EUR. Hodnota dotácie je 1 251 762,12 EUR. Zvyšná časť sa týka výstavby. Výška dotácie predstavuje sumu 90% z hodnoty majetku  
 
 
Úbytky samostatných hnuteľných vecí predstavuje vyradenie plne odpísanej neupotrebiteľnej zdravotnej techniky, dopravných prostriedkov a iného majetku a tiež 
predaný majetok  
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1.3. 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. 
 
 
2. Pohľadávky  
 
2.1. Veková štruktúra pohľadávok 
 
31. december 2020 
 

Položka 
Splatnosť 

Celkom v lehote 
splatnosti 

po lehote 
splatnosti 

Krátkodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku  4 430 737 109 777  4 540 514 
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 10 829  10 829 
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 

pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám - - - 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  - - - 
Sociálne poistenie  - - - 
Daňové pohľadávky a dotácie  233 096 - 233 096 
Iné pohľadávky  2 412 - 2 412 
Spolu krátkodobé pohľadávky 4 677 074 109 777 4 786 851 

 
Bežná lehota splatnosti pohľadávok je v rozmedzí 14 – 30 dní.  
 
31. december 2019 
 

Položka 
Splatnosť 

Celkom v lehote 
splatnosti 

po lehote 
splatnosti 

Krátkodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku  2 289 620 95 608 2 385 228 
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 2 145 260 2 405 
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 

pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 42 871 70 792 113 663 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  - - - 
Sociálne poistenie  - - - 
Daňové pohľadávky a dotácie  2 141 - 2 141 
Iné pohľadávky  2 744 - 2 744 
Spolu krátkodobé pohľadávky 2 339 521 166 660 2 506 181 

 
2.2. Opravné položky k pohľadávkam 
 
Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky: 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2020 Tvorba 

Zúčtovanie 
z dôvodu 
zániku 

opodstat-
nenosti 

Zúčtovanie 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku 

z účtovníctva 

Stav 
k 31. 12. 2020 

Pohľadávky z obchodného 
styku  36 179 327 (36 179) - 327 

Ostatné pohľadávky voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám - - - - - 

Ostatné pohľadávky v rámci 
podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám - - - - - 

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu - - - - - 

Iné pohľadávky 477  (477) -  
Spolu 36 656 327 0 - 327 

 
Spoločnosť vytvára opravné položky na pochybné pohľadávky, u ktorých je riziko ich nezaplatenia. Výška 
opravných položiek sa prehodnocuje a stanovuje individuálne. 
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2.3. Zabezpečenie pohľadávok 
 
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku. 
 
 
3. Finančné účty 
 
3.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre 
 

Položka 2020 2019 
Peňažné prostriedky   
Pokladnica, ceniny 8 595 4 216 
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 81 141 128 989 
Bankové účty termínované 0 0 
Peniaze na ceste 0 0 
Spolu 89 736 133 205 

 
 
4. Časové rozlíšenie  
 

Položka  31. december  
2020 

31. december  
2019 

Náklady budúcich období dlhodobé   - - 
Náklady budúcich období krátkodobé   257 870 252 857 

z toho:    
Nájomné  249 978 249 978 
Poistene  2 377 1 337 
Ostatné náklady  5 515 1 542 

Príjmy budúcich období dlhodobé   - - 
Príjmy budúcich období krátkodobé   148 004 14 500 
Spolu  405 874 267 357 

 
 
VI. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
1. Vlastné imanie  
 
1.1. Informácie o vlastnom imaní 
 
Základné imanie pozostáva zo 100 kmeňových akcií s menovitou hodnotou akcie 250 EUR v listinnej 
podobe. Výška základného imania je 25 000 EUR. 
 
 
1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2019 
 
Položka 2019 
Účtovný zisk 113 572 
    
Rozdelenie účtovného zisku 2020 
Prídel do zákonného rezervného fondu - 
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov - 
Prídel do sociálneho fondu - 
Prídel na zvýšenie základného imania - 
Úhrada straty minulých období - 
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 113 572 
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  
Iné  - 
Spolu 113 572 

 
1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2020 
 
O vysporiadaní zisku za rok 2020 rozhodne valné zhromaždenie. 
 

44

06   SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2020 
A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2020



Poznámky Úč PODV 3-01 IČO: 45 594 929 DIČ: 2023053065 
Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
zostavenej k 31. decembru 2020 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 
 

 14 

2. Rezervy  
 
2.1. Zákonné a ostatné rezervy  
 
31. december 2020 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2020 Tvorba Použitie Zrušenie Stav 

k 31. 12. 2020 
Dlhodobé rezervy      
Dlhodobé zákonné rezervy  - - - - - 
Ostatné dlhodobé rezervy  164 466 265 888 226 174 - 204 179 

z toho:      
rezerva na odchodné a jubilejné 164 466 265 888 226 174 - 204 179 

      
Krátkodobé rezervy      
Krátkodobé zákonné rezervy  65 140 240 459 - 65 140 240 459 

z toho:      
rezerva na nevyčerpané dovolenky 65 140 240 459 - 65 140 240 459 
ostatné - - - - - 

Ostatné krátkodobé rezervy  181 944 371 009 120 236 - 432 717 
z toho:      

rezerva na odchodné 151 968 104 482 90 260 - 166 190 
ostatné 29 976 266 527 29 976 - 266 527 

 
31. december 2019 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2019 Tvorba Použitie Zrušenie Stav 

k 31. 12. 2019 
Dlhodobé rezervy            
Dlhodobé zákonné rezervy  - - -  - 
Ostatné dlhodobé rezervy  169 366      164 466 169 366  164 466 

z toho:      
rezerva na odchodné a jubilejné       169 366 164 466 169 366  164 466 

      
Krátkodobé rezervy      
Krátkodobé zákonné rezervy  156 999 65 140 - 156 999 65 140 

z toho:      
rezerva na nevyčerpané dovolenky 156 999 65 140 - 156 999 65 140 
ostatné - - - - - 

Ostatné krátkodobé rezervy  199 266 181 944 199 266 - 181 944 
z toho:      

rezerva na odchodné 121 258 151 967 121 258 - 151 968 
ostatné 78 008 29 976 78 008 - 29 976 

 
Spoločnosť tiež v roku 2020  prepočítala vytvorenú rezervu na odchodné zamestnancov v členení na 
odchodné s nárokom na výplatu do 1 roka vo výške 166 190 EUR a na odchodné s nárokom na výplatu 
nad 1 rok vo výške 204 179  EUR. V prípade rezervy na odchodné majú zamestnanci spoločnosti nárok na 
jednorazový príspevok pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku vo výške dvoch mesačných 
platov.   
 
Spoločnosť vytvorila krátkodobú rezervu na nevyčerpanú dovolenku a odvody za rok 2020 vo výške 
240 459  EUR, audit vo výške 9 331 EUR a na výkony od zdravotných poisťovní vo výške    72 838      EUR 
v dôsledku revíznych činností jednotlivých poisťovní. Spoločnosť očakáva, že všetky rezervy, s výnimkou 
dlhodobej časti rezervy na odchodné, budú použité v priebehu roku 2020. V prípade rezervy na odchodné 
majú zamestnanci spoločnosti nárok na jednorazový príspevok pri odchode do starobného alebo 
invalidného dôchodku vo výške dvoj mesačného platu. K 31. decembru 2020 sa tento program 
zamestnaneckých požitkov vzťahoval na 721 zamestnancov spoločnosti. K tomuto dátumu bol program 
nekrytý finančnými zdrojmi, teda bez osobitne určených aktív slúžiacich na krytie záväzkov, ktoré z neho 
vyplývajú. Spoločnosť odhadla rezervu na odchodné v roku končiacom sa 31. decembra 2020 na základe 
prírastkovej poistno-matematickej metódy, tzv. „Projected Unit Credit Method“.  
 
Podľa tejto metódy sa náklady na poskytovanie odchodného pri odchode do dôchodku účtujú do výkazu 
ziskov a strát tak, aby pravidelne sa opakujúce náklady boli rozložené na dobu trvania pracovného pomeru. 
Záväzky z poskytovania požitkov sú ocenené vo výške  predpokladaných budúcich peňažných výdavkov 
diskontovaných na súčasnú hodnotu. 
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3. Záväzky  
 
3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby 

splatnosti 
 

Položka Spolu  
k 31. 12. 2020 

Spolu  
k 31. 12. 2019 

Dlhodobé záväzky:   
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov - - 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť 

rokov 303 092 342 351 
Spolu dlhodobé záväzky 303 092 342 351 
   
Krátkodobé záväzky:   
Záväzky do lehoty splatnosti 7 537 552 5 028 209 
Záväzky po lehote splatnosti 562 885 32 532 
Spolu krátkodobé záväzky 8 100 437 5 060 741 

 
3.2. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 
 
Spoločnosť nemá záväzky, ktoré sú zabezpečené záložným právom. 
 
3.3. Odložená daňová pohľadávka  
 

Položka 2020 2019 
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:   

Odpočítateľné 54 412 2 762 
zdaniteľné  - - 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:  - 
odpočítateľné (574 749) (388 076) 
zdaniteľné  - - 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti - - 
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty - - 
Sadzba dane z príjmov (v %) 21 21 
Odložená daňová pohľadávka 132 271 80 916 
Uplatnená daňová pohľadávka: 132 371 80 916 

zaúčtovaná ako zníženie nákladov (28 492) (33 332) 
zaúčtovaná do vlastného imania -                     - 

Odložený daňový záväzok - - 
Zmena odloženého daňového záväzku: - - 

zaúčtovaná do nákladov - - 
zaúčtovaná do vlastného imania - - 

 
3.4. Záväzky zo sociálneho fondu  
 

 2020 2019 
Začiatočný stav sociálneho fondu 117 871  84 054 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 106 993 91 937 
Tvorba sociálneho fondu zo zisku - - 
Ostatná tvorba sociálneho fondu  - - 

Tvorba sociálneho fondu celkom 106 993 91 937 
Čerpanie sociálneho fondu 72 622             58 120 
Konečný zostatok sociálneho fondu 152 243 117 871 

 
3.5. Záväzky voči materskej spoločnosti z cash-poolingu 
 

Spoločnosť Suma 
v eurách 

Úroková sadzba 
% 

Dátum 
splatnosti 

Suma splatná 
v eurách 

v r. 2020 po r. 2020 
AGEL SK a.s.  980 775 1 M EURIBOR +1,07 % n/a - - 
Celkom 980 775   - - 
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Za účelom zabezpečenia krátkodobej likvidity a krátkodobého financovania medzi členmi skupiny AGEL SK 
a.s. má spoločnosť AGEL SK a.s. uzavretú zmluvu Československou obchodnou bankou 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 Nemocnicu AGEL Zvolen a.s. formou refinancovania pôžičiek 
zo zdrojov získaných od Československej obchodnej banky a.s. Likvidita spoločnosti je zabezpečovaná do 
výšky limitovanej denným limitom prečerpania vo výške 2 600 000 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  
 

Položka  31. december 2020 31. december 2019 
Výdavky budúcich období dlhodobé   - - 
Výdavky budúcich období krátkodobé   - - 
Výnosy budúcich období dlhodobé   2 980 396 29 259 

z toho:    
Dotácie zo štátneho rozpočtu   - 
Dotácie z Európskej Únie  2 952 060 - 
Dary  20 334 23 691 
Ostatné výnosy  7 993 5 568 
Výnosy budúcich období krátkodobé   901 278 68 681 

z toho:    
Dotácie zo štátneho rozpočtu  685 307 - 
Dotácie z Európskej Únie  118 755 - 
Dary  90 650 5 657 
Ostatné výnosy  6 564 63 024 
Spolu  3 881 674 97 940 

 
 
5. Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu) 
 
Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 
2020 a 31. decembru 2019 takáto: 
 

 

31. december 2020 31. december 2019 
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 73 633 150 847 - 86 789 224 480 - 
Finančný náklad 3 101 2 778 - 4 592 5 879 - 
Spolu 76 734 153 625  91 381 230 359 - 

 
 
Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu zdravotníckej techniky – Endoskopická technika, 
Anesteziologické prístroje, Ultrazvukový prístroj, Ultrazvukový prístroj a vozidlá. Priemerná doba trvania 
prenájmu je 5 rokov. Úrokové sadzby sú stanovené pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia zmluvy. 
            
            
    . 
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VII. VÝNOSY 
 
1. Výnosy z hospodárskej činnosti 
 
1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb/Čistý obrat  
 
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu: 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb:  
 

Oblasť odbytu 
Služby Tovar Celkom 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Slovensko 26 272 213 20 939 272 2 614 249 1 374 28 893 302  20 940 646 

Česko 6 840 - - - - - 

EÚ mimo CZ - - - - - - 

Spolu 26 279 053 20 939 272 2 614 249 1 374 28 893 302 20 940 646 

 
Celkovú výkonnosť nemocnice ovplyvnila pandémia COVID 19,dôsledkom ktorej sa zmenila štruktúry 
poskytovaných služieb. Predovšetkým bol významný nárast v tržbách za testovanie samoplatcov ( testy 
na antigénové látky, PCR testy ).  
 
Čistý obrat  
 

Položka 31. december  
2020 

31. december  
2019 

Tržby za vlastné výrobky - - 
Tržby z predaja služieb 26 279 053 20 939 272 
Tržby za tovar 2 614 249 1 374 
Výnosy zo zákazky - - 
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj - - 
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou - - 
Čistý obrat celkom 28 893 302 20 940 646 

 
1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej činnosti a výnosy výnimočného 

rozsahu alebo výskytu 
 

Položka  2020 2019 
Významné položky pri aktivácii nákladov  204 174 

z toho:     
aktivácia vnútroorganizačných služieb  - - 
aktivácia materiálu a tovaru  204 174 
iná aktivácia  - - 

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej 
činnosti 

 
1 189 751 164 402 

z toho:     
prijaté dary  211 196 10 830 
tržby z predaja DHM  1 975 - 
Poistná udalosť  - 16 168 
rozpustenie dotácie zo štátneho rozpočtu  601 638 - 
rozpustenie dotácie z Európskej Únie  55 669 - 
Ostatné  319 273 137 404 
Finančné výnosy  166 - 

    z toho:    
    Výnosové úroky  149 - 
   kurzové zisky  17 - 
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VIII. NÁKLADY 
 
1. Náklady z hospodárskej činnosti 
 
1.1. Náklady za služby poskytnuté audítorom, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady 

a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu 
 
Položka  2020 2019 
Náklady za poskytnuté služby celkom  3 682 477 2 362 202 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:    
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky  14 805 10 317 
iné uisťovacie audítorské služby    
súvisiace audítorské služby    
daňové poradenstvo  980 0 
ostatné neaudítorské služby    

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, 
z toho: 

   

Pranie prádla  103 942 108 587 
Reportované testy                547 591 546 979 
Náklady na riadiacu činnosť  788 745 199 598 
Stravovanie  344 903 385 994 
Nájomné nebytové priestory  129 373 304 357 
Nájomné technika zdravotnícka  213 961 28 920 
Nájomné ostatné  115 445 88 551 
Náklady na zdravotné služby  678 532 126 424 
Náklady na servis a servisné paušály  267 235 160 625 
Právne služby  16 940 16 056 
    
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti  460 025 396 111  
    

Celková suma osobných nákladov:  16 202 668 14 371 719 
Mzdy  11 772 405 10 422 013 

Ostatné náklady na závislú činnosť    
Sociálne poistenie  2 972 025 2 623 350 
Zdravotné poistenie  1 119 798 1 033 170 
Sociálne zabezpečenie  336 080 290 906 
Odmeny členom orgánov spoločnosti  2 360 2 280 
Finančné náklady, z toho:  44 130 32 145 
Kurzové straty, z toho:  80 7 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  - - 
ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:    
   úroky  26 545 29 242 

Ostatné  17 505 2 896 
    

    
 
 
IX. DAŇ Z PRÍJMOV 
 
Sadzba dane z príjmov pre rok 2020 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.   
 
Spoločnosť vykázala kladný 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 2020 vykázala daňový základ, vo výške 1 830 024 EUR  a da celkovú daň vo výške 
384 305. 
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Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti 
od 1. januára 2017. 
 

Položka 2020 2019 
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 109 271 80 916 

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 - - 

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

 

 
2020 2019 

Základ 
dane Daň Daň  

v % 
Základ 
dane Daň Daň  

v % 
Výsledok hospodárenia 
pred zdanením 1 428 217   81 304   

z toho:       
teoretická daň  299 926 21  17 074 21 

Daňovo neuznané náklady 
(trvalé rozdiely) 240 751 50 558 21 220 130 46 227 21 

Výnosy nepodliehajúce 
dani (trvalé rozdiely) (4 628) (972) 21 500 580 105 122 21 

Vplyv nevykázanej 
odloženej daňovej 
pohľadávky - - - - - - 

Umorenie daňovej straty (164 950) (34 640) 21 - (122 898) - 
Zmena sadzby dane - - - - - - 
Daňová licencia - - - - - - 
Iné - ostatné položky 

upravujúce základ dane 330 633 69 433 21 - - - 
Spolu 1 830 024 384 305  802 014 (32 268)  
       
Splatná daň z príjmov  377 415   1 064  
Splatná daň z príjmov Agel 
Diagnostic a.s.  35 325     
Splatná daň spolu  412 797   1 064  
Odložená daň z príjmov  (28 492)   (33 332)  
Celková daň z príjmov  384 305   (32 268)  

 
 
X. 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 2020 daňové priznania spoločnosti za roky 2016 až 2020 otvorené a môžu sa stať 
predmetom kontroly. 
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2. Podsúvahové účty 
 
Položka 2020 2019 
Prenajatý majetok - - 
Majetok v nájme (operatívny prenájom) 13 541 992 13 541 992 
Majetok prijatý do úschovy - - 
Pohľadávky z derivátov - - 
Záväzky z opcií derivátov - - 
Odpísané pohľadávky - - 
Pohľadávky z leasingu - - 
Záväzky z leasingu - - 
Iné položky  1 028 023 1 028 023 

 
Od 1. júla 2010 spoločnosť prevádzkuje nemocnicu vo Zvolene, ktorá jej bola prenajatá Banskobystrickým 
samosprávnym krajom na obdobie 25 rokov do 31. decembra 2035. Ročný prenájom nehnuteľného 
a hnuteľného majetku nemocnice vo Zvolene predstavuje 500 tisíc EUR. Nájomca má prednostné právo na 
predĺženie doby nájmu na ďalších 15 rokov. Suma prenajatého nehnuteľného a hnuteľného majetku 
nemocnice vo Zvolene predstavuje 12 944 tisíc EUR.      
        
Od 1. decembra 2010 spoločnosť prevádzkuje nemocnicu v Krupine, ktorá jej bola prenajatá mestom 
Krupina na obdobie 25 rokov do 31. decembra 2035. Ročný prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku 
nemocnice v Krupine predstavuje 5 tisíc EUR. Nájomca má prednostné právo na predĺženie doby nájmu na 
ďalších 15 rokov. Suma prenajatého hnuteľného majetku predstavuje 598 tisíc EUR.  
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XI. 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. 
 
31. december 2020 
 

Spriaznená osoba Druh 
obchodu Pohľadávky Záväzky Náklady Výnosy 

Materská účtovná jednotka      
Agel SK a.s. Služby 981 1 019 143 187 226 0 
Agel SK a.s. Úroky - - 21 954 - 

Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke 
vykonáva spoločný rozhodujúci alebo 
podstatný vplyv  - - - - 

      
Dcérska účtovná jednotka  - - - - 
Spoločná účtovná jednotka  - - - - 

Pridružená účtovná jednotka  
- - - - 

Kľúčový manažment účtovnej jednotky 
alebo jej materskej jednotky  

- - - - 

Ostatné spriaznené osoby      
      
Perfect Distribution a.s. Služby 0 63 581 215 096 0 
MEDI RELAX M+M s.r.o Služby 0 4 101 34 454 0 
AGEL Clinic s.r.o Služby 4 595 27 390 124 892 74 545 
Perfect Distribution a.s.OZ Služby 0 0 1 265 523 2 750 
AGEL SSC s.r.o Služby 1 271 40 416 996 53 818 
AGEL a.s. Služby 2 052 7 807 10 161 6 840 
AGEL SK. Služby 187 226 1 019 143 10 161 6 840 
 Úroky 21 954    
Nemocnica AGEL Košice-Šaca. Služby 483 16 155 67 260 15 330 

  Nemocnica AGEL Handlová s.r.o.. Služby 0 4 156 11 410 2 732 
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Služby 0 1 257 16 285 34 800 
Nemocnica AGEL Levice a.s. Služby 10 2 335 16 669 71 878 
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. Služby 940 385 7 077 17 634 
Nemocnica AGEL Levoča a.s. Služby 0 3 005 9 912 132 
Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. Služby 0 4 344 5 169 122 
Nemocnica AGEL Bánovce Služby                  0 484 559 6 320 
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31. december 2019 
 

Spriaznená osoba Druh 
obchodu Pohľadávky Záväzky Náklady Výnosy 

Materská účtovná jednotka      
Agel SK a.s.  1 585 1 914 126 128 571 217 

Subjekt, ktorý v účtovnej 
jednotke vykonáva spoločný 
rozhodujúci alebo podstatný 
vplyv: 
Dcérska účtovná jednotka 

Diagnostické a liečebné 
centrum Zvolen  93 0 4 320 49 721 

Dcérska účtovná jednotka      
Spoločná účtovná jednotka      
Pridružená účtovná jednotka      
Kľúčový manažment účtovnej 

jednotky alebo jej materskej 
jednotky  

    

Ostatné spriaznené osoby      
Dom sociálnych služieb n.o. 

Krupina  70 359 0 0 0 
AGEL a.s.  2 052 3 805 11 319 2 721 
MEDI RELAX M+M s.r.o.  0 1 596 22 824 12 
AGEL Clinic s.r.o.  1 628 0 0 8 196 
Nemocnica AGEL Levoča a.s.  0 0 0 268 
Perfect Distribution a.s.OZ  7 000 529 815 6 900 13 000 
Nemocnica AGEL Krompachy 

s.r.o.  0 
0 0 

                24 
Nemocnica AGEL Košice-

Šaca.  1 269 839 4 084 6 972 
Nemocnica AGEL Zlaté 

Moravce a.s.  1 103 0 0 11 700 
Nemocnica AGEL Levice a.s.  21 490 0 0 21 699 
AGEL SSC s.r.o.  9 989 56 486 207 969 24 092 
Nemocnica AGEL Handlová 

s.r.o..  103 706 7 260 1 16 
Nemocnica AGEL Komárno 

s.r.o.  
 

720 0 0 1 901 
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XII. 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 
2020 2020 
2019 2019 

Peňažné príjmy 2 360 2 360     
2 280 2 280     

Nepeňažné príjmy       
      

Peňažné preddavky       
      

Nepeňažné preddavky       
      

Poskytnuté pôžičky       
      

Poskytnuté záruky a iné 
zabezpečenia 

      
      

Celková suma odpustených a 
odpísaných pôžičiek 

      
      

Celková suma splatených pôžičiek       
      

Celková suma použitých finančných 
prostriedkov na súkromné účely 

      
      

Iné 
      
      

 
 
XIII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 

ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Po zostavení, ale pred vydaním tejto účtovnej závierky, v súvislosti s výskytom Koronavírusu SARS CoV-2 
(spôsobujúceho ochorenie COVID-19), spoločnosť urobila a robí kroky potrebné na minimalizáciu rizika 
nákazy svojich zamestnancov. Spoločnosť prijala množstvo bezpečnostných a metodických opatrení, tiež 
v nadväznosti na mimoriadne opatrenia vlády Slovenskej republiky a ďalších orgánov verejnej moci 
smerujúce k zamedzeniu šírenia Koronavírusu. Manažment spoločnosti je momentálne v procese 
vyhodnocovania a odhadovania kvantitatívnych a kvalitatívnych dopadov na finančnú pozíciu a budúce 
výsledky spoločnosti. Spoločnosť bude naďalej pozorne sledovať aktuálny vývoj a bude operatívne 
reagovať, aby ochránila zdravie svojich zamestnancov a minimalizovala vplyv na svoje hospodárenie. 
 
Po zostavení účtovnej závierky spoločnosti Nemocnica AGEL Zvolen a.s. nastala zmena štatutárnych 
orgánov spoločnosti. Novým predsedom predstavenstva sa k 10.3.2021 stala Ing. Ľudmila Veselá, MBA 
ktorá nahradila Ing. Michala Pišoja, MPH a novým členom predstavenstva sa stal MUDr. Jozef Pribula, PhD., 
MBA 
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PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 
31. december 2020 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2020 Prírastky Úbytky Presuny 

Stav  
k 31. 12. 

2020 
Základné imanie 25 000 - - - 25 000 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely - - - - - 
Zmena základného imania - - - - - 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie - - - - - 
Emisné ážio - - - - - 
Ostatné kapitálové fondy 303 164 - - - 303 164 
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 

z kapitálových vkladov - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z precenenia 

majetku a záväzkov - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových 

účastín - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 

zlúčení, splynutí a rozdelení - - - - - 
Zákonný rezervný fond  5 000 - - - 5 000 
Nedeliteľný fond - - - - - 
Štatutárne fondy a ostatné fondy - - - - - 
Nerozdelený zisk minulých rokov 44 850 500 006 - 113 572 658 428 
Neuhradená strata minulých rokov - - - - - 
Výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 113 572 1 043 912 - -113 572 1 043 912 
Vyplatené dividendy -     
Ostatné položky vlastného imania - - - - - 
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby 

– podnikateľa  - - - - - 
 
31. december 2019 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2019 Prírastky Úbytky Presuny 

Stav  
k 31. 12. 

2019 
Základné imanie 25 000 - - - 25 000  
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely - - - - - 
Zmena základného imania - - - - - 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie - - - - - 
Emisné ážio - - - - - 
Ostatné kapitálové fondy 303 164 - - - 303 164 
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 

z kapitálových vkladov - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z precenenia 

majetku a záväzkov - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových 

účastín - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 

zlúčení, splynutí a rozdelení - - - - - 
Zákonný rezervný fond  5 000 - - - 5000 
Nedeliteľný fond - - - - - 
Štatutárne fondy a ostatné fondy - - - - - 
Nerozdelený zisk minulých rokov - - - 44 852 44 852 
Neuhradená strata minulých rokov - - - - - 
Výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 44 852 113 572 - - 44852 113 572 
Vyplatené dividendy - - - - - 
Ostatné položky vlastného imania - - - - - 
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby 

– podnikateľa  - - - - - 
 
Na zmenu vo vlastnom imaní spoločnosti malo významný vplyv zlúčenie so spoločnosťami AGEL 
Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o.  k 1.1.2020 a so spoločnosťou AGEL Diagnostic a.s. 
k 1.5.2020. 
Prírastok na účte kapitálových fondov v sume 128 546 EUR predstavuje sumu kapitálových fondov zlúčenej 
spoločnosti AGEL Diagnostic a.s.. Prírastok zákonného rezervného fondu 5 500 EUR predstavuje prírastok 
500 EUR z AGEL Diagnostic a.s. a 500 EUR z AGEL Diagnosticé a liečebné centrum Zvolen s.r.o. Na 
navýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov malo vyplv zlúčenie s AGEL Diagnosticé a liečebné centrum 
Zvolen s.r.o. v sume 185 016 EUR a AGEL Diagnostic a.s.v sume 180 944 EUR.  
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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 2 600  tisíc EUR (viď poznámku VI. 3.5). Tento cash-poolingový účet je využívaný na financovanie 
prevádzkovej činnosti spoločnosti. 
 
Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov: 
 
Položka Účet 2020 2019 
Peniaze 211 8 001 3 496 
Ceniny 213 594 720 
Peňažný ekvivalent stav cash poolingu 361 - 980 775 -1 886 053 
Účty v bankách 221.1 81 141 128 989 
Spolu  -891 039 - 1 752 848 

 
Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu. 
 
 
Prílohy: 
 
Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov  
 

Označenie Názov položky 

Skutočnosť v 
EUR Skutočnosť v EUR 

Bežné účtovné 
Minulé účtovné 

obdobie 
2 020  2 019  

        
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 

(+/-) 1 428 217  81 304  

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 4 445 167  (63 749) 

  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 
(+) 264 569  164 484  

  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 (+/-) 465 805  (114 081) 
  Zmena stavu opravných položiek (+/-) 35 329  -   
  Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 3 645 217  (143 399) 
  Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) -   -   
  Úroky účtované do nákladov (+) 26 545  29 242  
  Úroky účtované do výnosov (-) (149) -   
  Kurzové rozdiely (+/-) -   -   

  Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa 
považuje za peňažný ekvivalent (+/-) (1 056) -   

  Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-) 8 908  5  
A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti (254 649) (382 483) 
  Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) (2 382 005) (788 663) 

56

06   SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2020 
A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2020



Poznámky Úč PODV 3-01 IČO: 45 594 929 DIČ: 2023053065 
Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
zostavenej k 31. decembru 2020 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 
 

 26 

  Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 1 998 194  326 514  
  Zmena stavu zásob (-/+) (460 844) 79 666  
  Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý 

je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)  -   -   
  Vlastne imanie a financne vysledky spolocnosti ziskane zlucenim 590 006  -  

  
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.) 

5 618 736  
(364 928) 

  Prijaté úroky (+) 149  -   
  Výdavky na zaplatené úroky (-) (26 545) (29 242) 
  Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) -   -   
  Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) -   -   
  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) (112 021) (1 049) 
  Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) -   -   
  Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) -   -   
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 480 320  (395 219) 
       
Peňažné toky z investičnej činnosti    
  Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) (3 478) (1 084) 
  Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) (4 505 917) (911 596) 
  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 al -   -   

  Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) -   -   
  Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 1 975  -   
  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 (-) -   -   

  Výdavky na kratkodobé 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 (+) -   -   

  
Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného 
a odpisovaného nájomcom (+) -   -   

  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 (4 507 421) (912 680) 
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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 (-) -   -   
  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 (111 090) (86 789) 
  Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) -   -   
  Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) -   -   
  Príjmy z úverov (+) -   -   
  Výdavky na splácanie úverov (-) 1  -   
  Príjmy z prijatých pôžičiek (+) -   -   
  Výdavky na splácanie pôžičiek (-) -   -   
  Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-) (111 091) (86 789) 

  Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a 
nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-) -   

-   

  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 (-) -   

-   
  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 (111 090) (86 789) 

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C) 861 809  (1 394 688) 

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku 
účtovného obdobia (1 752 848) (358 160) 

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného 
obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (891 039) (1 752 848) 

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 + G) (891 039) (1 752 848) 
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