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2.01.0úvodné slovo predsedu predstavenstva
spoločnosti Agel Sk a.s.

Významné udalosti uplynulého
kalendárneho roka

Najvýznamnejšou činnosťou v priebehu roka 2010 
bola pre AGEL SK a.s. akvizičná činnosť a činnosť 
rozbehu nových projektov. 

Vo februári 2010 AGEL SK a.s. založila 100% 
dcérsku spoločnosť AGEL DIAGNOSTIC a.s., ktorý 
v spolupráci s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej 
medicíny Košice, realizuje projekt špeciálnej 
diagnostiky PET/CT v Banskej Bystrici. Od novembra 
2010 má pracovisko všetky povolenia k prevádzke 
a je pripravené po stránke technologickej aj 
personálnej. Na zdravotné poisťovne sme odoslali 
žiadosti o zazmluvnenie.

V  j ú n i  2 010  b o l a  u k o n č e n á  a k v i z í c i a 
Nemocnica s Poliklinikou – VAŠE ZDRAVIE n.o. 
a založená 100% spoločnosť Nemocnica Zvolen a.s., 
ktorá od 1.7.2010 začala prevádzkovať na základe 
zmluvy o dlhodobom nájme s BBSK predmetnú 
nemocnicu. V decembri 2010 bola do organizačnej 
štruktúry Nemocnice Zvolen a.s. začlenená aj 
Nemocnica s poliklinikou Krupina.

AGEL SK a.s. v priebehu r. 2010 podstatnú časť 
svojej činnosti venovala skvalitňovaniu riadiacich 
a kontrolných procesov v dcérskych spoločnostiach 
a procesu centralizácie vybraných činností v rámci 
skupiny AGEL. S cieľom znížiť náklady nákupu bol 
zavedený systém centrálneho výberu a nákupu 
zdravotníckej technológie, pripravil sa rozbeh 
systému riadenia liekovej politiky a nákupu 
špeciálneho zdravotníckeho materiálu. 

V oblasti služieb boli jednotlivé dcérske spoločnosti, 
pôsobiace na území SR, zaradené do:

  jednotného poistného systému AGEL SK, 
ktorý funguje súčinne s poistným systémom 
AGEL v ČR,
  jednotného systému platobného styku 
a financovania skupiny AGEL SK,

  jednotného systému externého auditu, 
v dôsledku čoho došlo k zmene externého 
audítora a za audítora pre audit individuálnej 
ročnej účtovnej závierky bol schválený 
Deloitte Audit s.r.o.,

  jednotného registra právnej dokumentácie 
a právneho helpdesku JIRA.

dostáva sa Vám do rúk výročná správa spoločnosti 
AGEL SK a.s. za rok 2010. Tento dokument 
vypovedá o výsledkoch činnosti a hospodárenia 
za uplynulý rok. Popisuje aj udalosti, ktoré 
významným spôsobom ovplyvnili chod a riadenie 
spoločnosti.

Prioritnou úlohou roka 2010 bola stabilizácia 
dcérskych spoločností postavená na efektivite 
ich hospodárenia a kvalite poskytovaných 
zdravotníckych služieb. Súčasne bol realizovaný 
zámer vytvorenia pracoviska PET/CT v Banskej 
Bystrici prevádzkovateľom ktorého je novo 
vzniknutá spoločnosť AGEL DIAGNOSTIC a.s.. 
V polovici roka 2010 sa naša spoločnosť rozrástla 
aj o novú akvizíciu – Nemocnicu Zvolen a.s. ku 
ktorej v decembri 2010 pribudla, ako jej súčasť, 
Nemocnica Krupina. Rok 2010 bol v znamení 
stabilizačných a akvizičných činností, expanzie 
spoločností. Vzhľadom k legislatívnym zmenám, 
novým prístupom zdravotných poisťovní k platbe 
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a rastúcemu 
konkurenčnému prostrediu, bolo nutné veľmi 

intenzívne zvažovať všetky kroky vedúce k zaisteniu 
zlepšenia hospodárenia dcérskych spoločností. 
Princípom bola postupná implementácia skúseností 
a riadenia realizovaných v rámci skupiny AGEL. 
V druhej polovici roka boli počiatočné prípravné 
práce na projekte akvizície štyroch nemocníc 
Košického samosprávneho kraja tak, aby nami 
predložený návrh nielen odpovedal požiadavkám 
zadávateľa, ale aj umožňoval v budúcnosti tieto 
nemocničné subjekty prevádzkovať a rozšíriť tak 
pôsobenie spoločnosti AGEL SK v rámci Slovenskej 
republiky. 

Dovoľte mi, aby som v závere môjho úvodného 
slova poďakoval členom dozornej rady za ich 
podporu pri realizácii cieľov spoločnosti. Ďakujem 
taktiež  členom predstavenstva spoločnosti AGEL 
SK a.s. za obetavosť a pracovné úsilie pri všetkých 
činnostiach potrebných pri tvorbe a realizácii vízií 
a cieľov spoločnosti. Poďakovanie patrí aj všetkým 
zamestnancom, partnerským spoločnostiam 
a inštitúciám, ktoré sa podieľali na rozvojovej 
činnosti spoločnosti v uplynulom roku. 

Vážené dámy, vážení páni, vážení obchodní partneri,

MUDr. Milan leckéši
predseda predstavenstva spoločnosti

Agel Sk a.s.
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3.0 Identifikačné údaje spoločnosti Agel Sk a.s.,

vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31.12.20103.0Identifikačné údaje spoločnosti Agel Sk a.s.,

vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31.12.2010

Počet akcií: 
19 kmeňové, listinné 

Menovitá hodnota jednej akcie:
33 193,918875 EUR 

Počet akcií:
60 kmeňové, listinné 

Menovitá hodnota jednej akcie:
33 194 EUR 

Jediný akcionár:
AGEL a.s. 
so sídlom Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04
IČ: 005 34 111
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, Oddiel B, vložka 3941

konanie menom spoločnosti:
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo 
napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.

Obchodné meno:
AGEL SK a.s.

Deň zápisu:
28.07.2006, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sa, vložka číslo 3933/B

IČO:
36 658 448

Sídlo:
Prepoštská 6, Bratislava 811 01 

Právna forma:
Akciová spoločnosť

Predmet podnikania spoločnosti bol ku dňu 31.12.2010:
  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živ-
nosti,

  kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 
voľnej živnosti,

  sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
  reklamná a propagačná činnosť,
  leasingová činnosť,
  činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov, 
  podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
  vedenie účtovníctva.

Základné imanie:
2 655 518,377525 EUR 

Rozsah splatenia: 
2 655 518,377525 EUR

Akcie:
Počet akcií:
100 kmeňové, listinné 

Menovitá hodnota jednej akcie:
331,939189 EUR 
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3.0 Identifikačné údaje spoločnosti Agel Sk a.s.,

vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31.12.20103.0Identifikačné údaje spoločnosti Agel Sk a.s.,

vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31.12.2010

Zloženie štatutárneho orgánu spoločnosti Agel Sk a.s. ku dňu 31.12.2010
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo

Zloženie predstavenstva a dozornej rady je nasledovné:

Predstavenstvo:

MUDr. Milan Leckéši   predseda predstavenstva

Ing. Pavel Hanke, MBA   podpredseda predstavenstva

Ing. Viera Dubíková   člen predstavenstva 

Dozorná rada:

Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.   predseda dozornej rady

MUDr. Martin Polach, MBA   podpredseda dozornej rady

PhDr. Dušana Chreneková, MBA   člen dozornej rady



10 11

5.0 Organizačná štruktúra spoločnosti 

Agel Sk a.s. k 31. 12. 20104.0Poslanie a podnikateľský cieľ

Poslaním spoločnosti AGEL SK a.s. je poskytovanie metodickej a riadiacej činnosti pre dcérske subjekty na 
Slovensku, akvizičná činnosť v podobe dosiahnutia a realizácie dlhodobého prenájmu, resp. kúpy zdravot-
níckych zariadení na území Slovenskej republiky a s tým súvisiace poskytovanie komplexnej zdravotnej 
starostlivosti.

Hlavným cieľom spoločnosti AGEL SK a.s. u dcérskych spoločností je dosiahnutie vyrovnaného hospodá-
renia na báze reštrukturalizácie, optimalizácie a zefektívnenia procesov. To všetko pri zachovaní základnej 
premise spoločnosti – poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v regiónoch, v ktorých pôsobia naše 
zdravotnícke zariadenia. Chceme mať spokojného pacienta, ktorému v našich nemocniciach zabezpečíme 
kvalitnú starostlivosť. Aj z tohto dôvodu bude pokračovať zavádzanie princípov riadenia, ktoré sa osvedčili 
pri prevádzkovaní nemocníc v Českej republike, s ohľadom na špecifiká legislatívy v Slovenskej republike. 
Na trhu poskytovateľov chceme pôsobiť dlhodobo s čo možno najlepšími odbornými a ekonomickými 
výsledkami.

Sídlo spoločnosti AGEL SK a.s. v Bratislave

Dozorná rada

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo

Riaditeľ

Obchodno-technický 
riaditeľ Finančný riaditeľ

Sekretariát a odbor 
právneho referenta 

Právnik Marketing a PR Externí poradcovia

Tlačová hovorkyňa

Projektoví manažéri Finančný odbor

IT Personálny a mzdový 
odbor

Technický odbor
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6.06.0Prezentácia vlastnícky a manažérsky
prepojených spoločností skupiny Agel Sk a.s.

Prezentácia vlastnícky a manažérsky
prepojených spoločností skupiny Agel Sk a.s.

Spoločnosť AGEL SK a.s. pôsobí na území Slovenskej 
republiky od roku 2006. Prioritným cieľom 
spoločnosti je dokončenie procesu ekonomickej 
optimalizácie a odbornej reštrukturalizácie členov 
skupiny AGEL SK na Slovensku, nastavenie už 
fungujúcich a osvedčených mechanizmov riadenia 
spoločností poskytujúcich zdravotnú starostlivosť 
s prihliadnutím na špecifiká Slovenskej republiky. 
Kvalitná a ekonomicky vyvážená zdravotná 
starostlivosť a jej poskytovanie v jednotlivých 
regiónoch Slovenska bude aj naďalej motiváciou pre 
celú spoločnosť. Rok 2010 pre spoločnosť znamenal 
sústredenie na stabilizáciu a reštrukturalizáciu 
zariadení a získavanie nových akvizícií. 

V roku 2010 bola významnou akvizíciou nemocnica 
vo Zvolene, prevádzkovaná dovtedy spoločnosťou 
Nemocnica s poliklinikou Vaše Zdravie n.o. AGEL SK 
a.s. založil 100%-nú dcérsku spoločnosť Nemocnica 
Zvolen a.s., ktorá bola zapísaná 05.06.2010 
na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I. Tá následne uzavrela s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom Nájomnú zmluvu zo 
dňa 24.06.2010, ktorou sa zaviazala prenajaté 
hnuteľné a nehnuteľné veci využívať pre účely 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. K 1.12.2010 
prevzala Nemocnica Zvolen a.s. pod svoju správu 
tiež prevádzkovanie detašovaného pracoviska 
v Krupine. 

Dôležitou oblasťou bola aj príprava nového 
projektu – PET/CT realizovaného prostredníctvom 
spoločnosti AGEL DIAGNOSTIC a.s. Technológia 
PET/CT v sebe spája jedinečnú technológiu prvého 
molekulárneho multidetektorového CT a veľmi 
presného PET scanera v Banskej Bystrici.

Od začiatku 2.polroka 2010 AGEL SK a.s. pracuje 
na akvizícii Nemocníc s poliklinikami Košického 
samosprávneho kraja (KSK) – v prvej obchodnej 
verejnej súťaži bol vyhodnotený ako jediný úspešný 
účastník, avšak v dôsledku rozhodnutia KSK zrušiť 
predmetnú súťaž, v novembri 2010 sa zúčastnil 

ďalšej vypísanej obchodnej verejnej súťaže, kde 
splnil podmienky súťaže a v januári 2011 predložil 
záväznú prihlášku. 

Členovia skupiny AGEL SK k 31.12.2010 na 
Slovensku:

  MEDI RELAX M+M s.r.o., 
  Nemocnica Krompachy spol. s r.o., 
  Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Levoča, a.s., 

  Nemocnica Zvolen a.s.,
  Nemocnica Zvolen a.s . ,  prevádzka 
Krupina,

  AGEL DIAGNOSTIC a.s.

AGEL SK a.s. manažérsky riadi spoločnosť:

  FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica 
Komárno

MeDI RelAX M+M s.r.o.

Spoločnosť MEDI RELAX M+M s.r.o. je od roku 
2007 členom skupiny AGEL SK a od 1.1.2010 je 
činnosť spoločnosti zameraná len na poskytovanie 
pracovnej zdravotnej služby (ďalej len PZS) pre 
výrobné aj nevýrobné podniky na území celej 
Slovenskej republiky. Hlavné okruhy pôsobenia 
sú Bratislava, Trnava, Žilina, Trenčín, Zvolen, Banská 
Bystrica, Poprad, Košice, Levoča, Rožňava, Nitra, 
Komárno, Dunajská Streda a Nové Zámky. V roku 
2010 sa spoločnosti podarilo personálne stabilizovať 
erudovaný tím pracovníkov,  získať nových klientov 
a externých zmluvných partnerov - lekárov v nových 
regiónoch pôsobenia. 

Súčasný tím pracovnej zdravotnej služby 
tvoria:

  lekári so špecializáciou v odbore hygiena 
práce a pracovné lekárstvo, 

  lekár so špecializáciou klinické pracovné 
lekárstvo a klinická toxikológia, 

  lekári  so špecializáciou všeobecné 
lekárstvo, 

  manažéri pracovnej zdravotnej služby, 
  verejní zdravotníci, 
  d i p l o m o v a n ý  a s i s t e n t  h y g i e n y 
a epidemiológie. 

Spoločnosť MEDI RELAX M+M s.r.o. v roku 
2010 získala viacero nových spoločností/klientov 
s ktorými podpísala zmluvu na PZS, čím bol zvýšený 
počet osôb v roku 2010 o 3.690 (v porovnaní 
s rokom 2009). 

Pracovná zdravotná služba MEDI RELAX M+M s.r.o.   Počet osôb celkom
Stav ku dňu 31.12.2009 4. 400
Stav ku dňu 31.12.2010 8. 090
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6.06.0Prezentácia vlastnícky a manažérsky
prepojených spoločností skupiny Agel Sk a.s.

Prezentácia vlastnícky a manažérsky
prepojených spoločností skupiny Agel Sk a.s.

Nemocnica krompachy spol. s r.o.
Spoločnosť Nemocnica Krompachy spol. 
s r.o. zabezpečovala v roku 2010 zdravotnú 
starostlivosť pre spádovú oblasť 45.000 obyvateľov 
a nadregionálnu starostlivosť v špecializovaných 
odboroch (dermatovenerológia a doliečovacie 
oddelenie). Disponuje počtom lôžok 156.
V priebehu roka 2010 došlo v Nemocnici Krompachy 
spol. s r.o. k rekonštrukcii chirurgickej ambulancie, čo 
zvýšilo kvalitu poskytovania ambulantnej starostlivosti 
a k zlepšeniu imidžu chirurgického pracoviska. 
V roku 2010 boli zakúpené nové prístroje, ako je 
videogastroskop a videokolonoskop pre potreby 
gastroenterologickej ambulancie, ktorá pracuje 
v rámci chirurgického oddelenia. Spoločnosť zakúpila 
sanitné vozidlo pre rýchlu lekársku pomoc, EKG prístroj 
s LCD displejom, videoendoskopickú vežu a mnoho 
ďalších. V roku 2010 sa uskutočnila rekonštrukcia 
doliečovacieho oddelenia (výmena okien, dverí 
a zárubní, výmena elektroinštalácie, oprava podláh 
a maľovanie celého oddelenia) v celkovej hodnote 
92.942,97 EUR bez DPH. 

V októbri 2010 nemocnica oslávila 110. výročie 
založenia nemocnice v spojení s regionálnou 
konferenciou anestéziológov. Pri tejto príležitosti 
boli ocenení bývalí zamestnanci a riaditelia, ktorí 
pôsobili v nemocnici v Krompachoch. MUDr. Ján 
Latkanič konateľ a primár oddelenia anestéziológie 
a intenzívnej medicíny (OAIM) dostal z rúk pani 
primátorky cenu za rozvoj OAIM v nemocnici 
v Krompachoch.

„Tým, že vstúpila do nemocnice spoločnosť AGEL SK, 
zachránila nemocnicu v Krompachoch a podarilo 
sa nám udržať zachovanie zdravotnej starostlivosti 
v našej spádovej oblasti,“ povedala primátorka 
Krompách Ing. Iveta Rušinová dňa 29.10.2010 pri 
príležitosti 110. výročia nemocnice.
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. disponuje 
certifikátom systému manažérstva kvality, ktorý 
spĺňa požiadavky STN EN ISO 9001:2009, ktorý 
je zárukou efektívneho fungovania nemocnice. 
Certifikát a jeho garancia môže byť motiváciou pri 
získavaní odborníkov pre prácu v nemocnici. 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 
15.02.2010 vydalo povolenie na prevádzkovanie 
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci Nemocnici 
Krompachy spol. s r.o.

Nemocnica svoju filozofiu aj naďalej zameriava 
na príjemné prostredie, postupnú modernizáciu 
prístrojového vybavenia a rozširovaní služieb 
s dôrazom na individuálny prístup k človeku.

K 31.12.2010 bolo v spoločnosti Nemocnica 
Krompachy spol. s r.o.:

  zamestnaných 252 pracovníkov, z toho: 
35 lekárov a 112 sestier,

  hospitalizovaných 6. 991 pacientov,
  a m b u l a n t n e  o š e t r e nýc h  53 . 4 42 
pacientov,

  ošetrení na SVaLZ (Spoločné vyšetrovacie 
a liečebné zložky) 59.589. 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
levoča, a.s. (VNsP Levoča, a.s.)

Spoločnosť AGEL SK a.s. je majoritným akcionárom 
v obchodnej spoločnosti Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča, a.s. od 03. 12. 2008. 
Poslaním nemocnice je poskytovať kvalitné 
a komplexné zdravotnícke služby a prispievať 
k rozvoju vzdelanosti občanov regiónu formou 
výučbovej základne na praktickú výučbu študentov 
študijného odboru ošetrovateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, Strednej zdravotníckej 
školy a iných vysokých škôl. Nemocnica disponuje 
328 lôžkami.

V roku 2010 sa nemocnici podarilo zmodernizovať 
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Modernizácia 
oddelenia sa začala 12. Júla 2010, jej účelom bolo 
aj zvýšenie konkurencieschopnosti v spišskom 
regióne, zvýšenie počtu pôrodov a zmena 
prístupu k pacientkám – klientkám nemocnice. 
Zmodernizované pracovisko má nové technické 
vybavenie, bol zakúpený nový anestéziologický 
prístroj, zlepšil sa prístup na operačné sály. 
Zrekonštruované boli všetky podlahy, steny, 
elektroinštalácia, pôvodná zostala len chodba. 
Celkové náklady rekonštrukcie dosiahli výšku 
300.000 EUR. 
Rekonštrukciou prešlo aj novorodenecké oddelenie, 
budova Patologicko anatomického oddelenia 
a kvalita poskytovaných služieb bola posilnená 
kúpou nových prístrojov, ako je ultrazvuk, chemické 
analyzátory, elektroterapeutický prístroj, germicidné 

Operačný zákrok na operačnej sále
- Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Záchranná zdravotná služba
v Nemocnici Krompachy spol. s r.o. Zrekonštruovaná časť  gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo VNsP Levoča, a.s. 
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žiariče, pacientske monitory, anestéziologický 
prístroj a mnoho ďalších. Novou laparoskopickou 
vežou bolo vybavené oddelenie chirurgie, rovnakú 
vežu dostalo i gynekologické oddelenie. K zvýšeniu 
pohodlia klientov prispela aj kúpa 1 vozidla pre 
rýchlu lekársku pomoc a 1 vozidla pre rýchlu 
zdravotnú pomoc.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a.s. pomohla pri záplavách Levočského potoka 
pomocou základnej škole, nakoľko škola nebola 
na takúto situáciu pripravená a nemala dostatočné 
množstvo prostriedkov. Aj takouto ľudskou 
solidaritou a spolupatričnosťou podala nemocnica 
pomoc ľuďom zo svojho spádového územia.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
má dlhodobo veľmi kvalitný lekársky, sesterský 
i ostatný zdravotnícky personál na veľmi dobrej 
úrovni. Lekársky tím zo Všeobecnej nemocnice 
s poliklinikou v Levoči začal s unikátnymi operáciami, 

s laparoskopiou hrubého čreva. Na tento účel kúpili 
pre potreby chirurgického oddelenia technológiu 
za približne 100.000 EUR. Levočská nemocnica je 
jedinou v regióne, kde môžu pacienti absolvovať 
takýto zákrok. 
Nemocnica v roku 2010 oslávila významné výročie 
110 rokov jej založenia spolu s Levočským lekárskym 
dňom. Odborníci z viacerých lekárskych odvetví si 
tak pripomenuli históriu a najdôležitejšie medzníky 
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča. 
Súčasťou Lekárskeho dňa boli odborné semináre 
zamerané pre sestry, pôrodné asistentky a iný 
zdravotnícky personál. 
V decembri 2010 oddelenie neurológie zvíťazilo 
v kategórii oddelenie roka 2010 na Slovensku 
v súťaži ZLATÝ AESKULAP 2010, ktorú vyhlasuje 
každoročne materská spoločnosť AGEL a.s.. 
Neurologické oddelenie v minulom roku čelilo 
odchodu kľúčových lekárov, no napriek tomu 
sa primárovi oddelenia podarilo stabilizovať tím 
a dosahovať pozitívne ekonomické výsledky.

K 31. 12. 2010 bolo vo Všeobecnej nemocnici 
s poliklinikou Levoča, a.s.:

  zamestnaných 562 zamestnancov, z toho: 
80 lekárov a 195 sestier, 

  hospitalizovaných 13.219 pacientov,
  ambulantne ošetrených 1.021.252 
pacientov.

Nemocnica Zvolen a.s.
Spoločnosť AGEL SK a.s. prevádzkuje od 
1. 7. 2010 nemocnicu vo Zvolene, ktorá jej bola 
prenajatá Banskobystrickým samosprávnym krajom 
na 25 rokov. Po prevzatí nemocnice vykonala 
spoločnosť AGEL SK v zariadení hĺbkovú analýzu, 
ktorá ukázala jej ďalšiu profiláciu. Hlavným cieľom 

do konca roka 2010 bolo nemocnicu ekonomicky 
zastabilizovať a pripraviť ju na ďalší efektívny 
rozvoj, ktorý prinesie obyvateľom v regióne istotu, 
že dostanú kvalitnú a rýchlu lekársku pomoc. 
Prebehli stretnutia so zamestnancami nemocnice, 
so zástupcami spoločnosti, ktoré sú v nemocnici 
v prenájme. Uskutočnili sa základné kroky 
v oblasti marketingu, PR a to hlavne v základných 
označeniach nemocnice a komunikácii nemocnice 
na verejnosti. 

Významnou udalosťou v roku 2010 bola dodávka 
CT prístroja PHILIPS Brilliance 64 vrátane pripojenia 
CT prístroja PHILIPS Brilliance 64 vrátane pripojenia 
CT prístroja do archivačného systému PACS 
a zároveň RTG prístroja C – rameno Philips BV 
Endura. Spoločnosť získala vecný dar – chirurgickú 
elektrickú vŕtačku PowerPro. 

Zvolenskú nemocnicu uviedli do prevádzky 15. 
septembra 1936, nachádzalo sa tu oddelenie 
chirurgické, interné a pôrodnica, ako jeden 

pavilón s kapacitou 60 postelí. V súčasnosti 
disponuje nemocnica kapacitou 366 lôžok na 11 
lôžkových oddeleniach, 21 ambulanciách a 6 SVaLZ 
oddeleniach (Spoločné liečebné a vyšetrovacie 
zložky). Zvolenská nemocnica poskytuje zdravotnú 
starostlivosť obyvateľom mesta Zvolen a okolia. 
Od 1.7.2010 prevádzkuje nemocnicu vo Zvolene 
spoločnosť Nemocnica Zvolen a.s., dcérska 
organizácia spoločnosť AGEL SK a.s.. Nemocnica 
má v licencii na prevádzkovanie agentúry domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktorá 
ošetruje pacientov v okrese Zvolen a v roku 2010 
bola poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť 840 
pacientom. 
 
K 31. 12. 2010 bolo v Nemocnici Zvolen a.s.:

  zamestnaných 692,82  pracovníkov, 
z toho: 85,75 lekárov a 265 sestier,

  hospitalizovaných 14.368 pacientov,
  ambulantne ošetrených 78.964 pacientov.

Nemocnica Zvolen a.s., prevádzka 
Nemocnica krupina

Krupinská nemocnica je od 1.12. 2010 pracoviskom 
akciovej spoločnosti Nemocnica Zvolen, člen 
skupiny AGEL SK. Hlavné zámery závisia od rokovaní 
so zdravotnými poisťovňami. Spoločnosť má 
záujem zachovať lôžkovú a ambulantnú zdravotnú 
starostlivosť v súčasnom rozsahu a pokračovať 

v prevádzkovaní oddelenia dlhodobo chorých, 
interného oddelenia, Domova sociálnych služieb, 
ambulantných a v yšetrovacích prevádzok 
nemocnice. Krupinská nemocnica by mala byť 
nemocnicou následného typu.
Hlavným cieľom do budúceho roka bude snaha 
o ekonomickú stabilizáciu nemocnice a jej rozvoj. 
V budúcnosti bude potrebné vytvoriť modelový 
projekt dvoch nemocníc, kedy jedna bude 
plniť úlohu poskytovateľa akútnej zdravotnej 
starostlivosti a druhá bude zameraná na následnú 
a doliečovaciu starostlivosť.

Záplavy v Levoči dňa 04.06.2010
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FORlIFe n.o.
(Všeobecná nemocnica Komárno)

Spoločnosť FORLIFE n.o. (Všeobecnú nemocnicu 
Komárno) AGEL SK a.s. manažérsky riadi od 
roku 2008. Bola založená s cieľom poskytovania 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Všeobecná 
nemocnica Komárno s viac ako 105 – ročnou 
históriou je jedným z najv ý znamnejších 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne, 
poskytuje zdravotnú starostlivosť na 13 lôžkových 
oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti 
(JIS), v 25 ambulanciách a 7 SVaLZ oddeleniach 
(Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky) od 
6. 12. 2009 v ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci 
(RLP). Nemocnica disponuje 396 lôžkami. FORLIFE 
n.o. prevádzkuje v Komárne a v Šali spolu 4 stanice 
záchrannej zdravotnej služby.

Spoločnosť FORLIFE n.o. prešla v roku 2010 
významnou zmenou, ktorou bolo ukončenie 
prevádzkovania ústavného zdravotníckeho 
zariadenia v Šali. Začiatkom roka 2007 zdravotné 

poisťovne postupne strácali záujem o výkony 
poskytované v šalianskej nemocnici. Výsledkom 
tohto procesu bola totálna redukcia objednávky 
lôžkovej starostlivosti zo strany všetkých nosných 
zdravotných poisťovní v regióne - teda Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne 
Dôvera. Vyvrcholením uvedenej situácie bolo 
oznámenie zo strany Zdravotnej poisťovne 
Dôvera o úplnom ukončení zmluvného vzťahu 
od 1.7. 2010. Nakoľko príjmy zo strany zdravotných 
poisťovní tvoria rozhodnú časť príjmov každého 
zdravotníckeho zariadenia, bez zabezpečenia 
úhrady za poskytované zdravotné výkony nebolo 
možné takéto zariadenie ďalej prevádzkovať. 
FORLIFE n.o. začala v roku 2010 s modernizáciou 
rádiologického pracoviska kúpou nového 
špičkového CT systému Philips. V novembri 
2010 bol oficiálne odovzdaný do prevádzky na 
rádiodiagnostické oddelenie Všeobecnej nemocnice 
Komárno. Pôvodný prístroj už nespĺňal štandardy 
a požiadavky na fungovanie. Celková investícia, 
ktorú spoločnosť FORLIFE n.o. investovala do kúpy 
prístroja bola 700 tis. EUR. 

Z dôvodu nevyhovujúcich priestorov vyčlenených 
na stravovanie zamestnancov bolo potrebné 
vytvoriť na tento účel vhodné podmienky. 
Priestory na jedáleň pre zamestnancov boli 
vyčlenené na prízemí ORL budovy, boli prevedené 
elektroinštalačné práce, náter okien, maľovanie 
stien, výmena dverí a podláh. Zároveň boli 
zakúpené do týchto priestorov nové stoly a stoličky, 
na okná sa namontovali žalúzie. Na tento účel sa 
celkovo prefinancovalo 14 tis. EUR.

Oddelenie klinickej onkológie bolo odčlenené 
od oddelenia rádioterapie a presťahované do 
vynovených priestorov. V rámci zabezpečenia 
priestorového a materiálno technického vybavenia 
tohto oddelenia v zmysle platnej legislatívy 
bolo nutné vymeniť dvere, okná v kúpeľniach 
a vymaľovať celé oddelenie. Na riedenie cytostatík 
bola vytvorená nadštandardná  hygienická slučka. 

Celkovo bolo na tento projekt vyčlenených 21 tis. 
EUR. Cieľom bolo vytvoriť pre pacientov vhodné 
prostredie a tým skvalitniť poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti.

Spolupráca a pravidelné návštevy na detskom oddelení 
pokračovali aj s občianskym združením Clowndoctors, 
ktorí deťom v Komárne prinášali psychickú 
podporu, radosť a humor na lôžkovom oddelení.

K 31.12.2010 bolo vo FORLIFE n.o. (Všeobecná 
nemocnica Komárno):

  zamestnaných 577  pracovníkov, z toho: 
74 lekárov a 221 sestier,

  hospitalizovaných 19.950  pacientov,
  a m b u l a n t n e  o š e t r e nýc h  9 4 . 52 0 
pacientov.

Rádiodiagnostické pracovisko
vo Všeobecnej nemocnici Komárno

Agel DIAgNOSTIC a.s.
Spoločnosť AGEL DIAGNOSTIC a.s.  bola 
založená spoločnosťou AGEL SK a.s. s cieľom 
rozvinutia spolupráce s Inštitútom nukleárnej 
a molekulárnej medicíny Košice. PET/CT je jedna 
z najmodernejších diagnostických vyšetrovacích 
metód, ktorá v sebe spája dve základné modality 
a to – počítačovú tomografiu - CT a pozitrónovú 
emisnú tomografiu - PET.
Pacienti sa vyšetrujú pomocou PET/CT kamery 
a to po vnútrožilovom podaní glukózy, označenej 
rádioaktívnym fluórom – tzv. fluórodeoxyglukozy. 
Je to najčastejšie využívaný tzv. pozitrónový žiarič, 
s pomerne krátkym polčasom rozpadu – 110 minút. 

Za pomoci počítača sa zo získaných obrazov z PET 
a CT kamery vykoná fúzia, čiže sa spoja do jedného 

– kombinovaného obrazu. 

AGEL DIAGNOSTIC a.s. je technicky pripravená 
začať prevádzku PET/CT – v súčasnej dobe je 
v štádiu jednania so zdravotnými poisťovňami 
vo veci zazmluvnenia poskytovania zdravotnej 
starostlivosti.

Prístroj Siemens - AGEL DIAGNOSTIC a.s.
v Banskej Bystric

 AGEL DIAGNOSTIC a.s.
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Súvaha
k 31. decembru 2010 (v celých eurách) 7.0
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
AGEL SK a.s.

Sídlo účtovnej jednotky:
Prepoštská 6, 811 01 Bratislava

IČO:
36658448

Zostavená dňa 7.3.2011. 

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

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

 Súvaha 
k 31. decembru 2010 (v celých eurách)7.1

Názov účtovnej jednotky:
Agel Sk a.s.,  Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 36658448

Brutto Korekcia Netto2 Netto3

STRANA AKTÍV

Spolu majetok (r. 002 + r. 031 + r. 061) 4 168 604 1 523 436 2 645 168 1 405 531 

A. Neobežný majetok (r. 003 + r. 012 + r. 022) 2 499 183 1 523 436 975 747 1 121 065 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až r. 011)

17 073 7 697 9 376 5 885 

A.I.3. Softvér (013) - /073, 091A/ 17 073 7 697 9 376 5 885 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 
r. 021)

242 806 128 098 114 708 92 044 

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

242 806 128 098 114 708 92 044 

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až r. 030) 2 239 304 1 387 641  851 663 1 023 136 

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

2 224 310 1 387 641  836 669 1 023 136 

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

9 994   9 994   

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

5 000   5 000   

B. Obežný majetok (r. 032+ r. 040 + r. 047 + r. 055) 1 665 541   1 665 541 283 519 

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až r. 054) 1 656 984   1 656 984 269 467 

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

128 554   128 554 33 112 

B.III.2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke 
a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A

1 352 175   1 352 175 235 041 

B.III.6. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 
345 346, 347) - 391A

635   635 14 

B.III.7. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 
375A, 376A, 378A) - 391A

175 620   175 620 1 300 

B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 8 557   8 557 14 052 

B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3 359   3 359 3 881 

B.IV.2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 5 198   5 198 10 171 

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 3 880   3 880 947 

C.2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1 743   1 743 947 

C.4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2 137   2 137   
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7.1 Súvaha 
k 31. decembru 2010 (v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
31. decembra 2010 (v celých eurách)7.2

31.12.2010 31.12.2009

STRANA PASÍV

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 088 + r. 119 2 645 168 1 405 531 

A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 -265 352 147 534 

A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až r. 072) 2 655 518 2 093 842 

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2 655 518 2 655 518 

A.I.4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)   -561 676

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až r. 079) -1 387 641 -1 151 174

A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -1 387 641 -1 151 174

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 085 + r. 086) -795 134 -477 365

A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -795 134 -477 365

A.V. Výsledok hodpodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/
r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)

-738 095 -317 769

B. Záväzky (r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115+ r. 116) 2 907 702 1 257 997 

B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 79 578 20 727 

B.I.2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 61 344 20 727 

B.I.4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18 234   

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104) 692 008 22 726 

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 2 012 

B.II.3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke (471A)

643 100 

B.II.8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2 373 2 118 

B.II.9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 43 951 15 861 

B.II.10. Odložený daňový záväzok (481A) 2 584 2 735 

B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114) 2 061 762 1 097 710 

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA) 40 856 10 706 

B.III.2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 502 1 373 

B.III.3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke (361A, 471A)

1 928 469 449 752 

B.III.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)   545 044 

B.III.6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 33 337 36 643 

B.III.7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 16 603 12 518 

B.III.8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6 496 32 610 

B.III.9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 35 499 9 064 

B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)   -9

B.V. Bankové úvery (r. 117 + r. 118) 74 354 116 843 

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 31 866 116 843 

B.V.2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42 488   

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123) 2 818   

C.2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 2 818   

31.12.2010 31.12.2009

II. Výroba (r. 05 + r. 06 + r. 07) 389 390 512 901 
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 389 390 512 901 
B. Výrobná spotreba (r. 09 + r. 10) 325 484 338 288 
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 

502, 503, 505A)
41 947 41 502 

B.2. Služby (účtová skupina 51) 283 537 296 786 
+ Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 - r. 08) 63 906 174 613 
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 724 110 435 225 
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 577 721 343 897 
C.3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 136 470 83 265 
C.4. Sociálne náklady (527, 528) 9 919 8 063 
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2 619 1 529 
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)
58 655 35 994 

IV. Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14 492 3 419 
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6 296 4 210 
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r. 25)
-713 282 -298 926

X. Výnosové úroky (662) 14 823 3 118 
N. Nákladové úroky (562) 35 913 20 671 
XI. Kurzové zisky (663) 68 24 
O. Kurzové straty (563) 571 614 
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3 369 2 283 
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 

+ r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r. 45)
-24 962 -20 426

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (r. 26 + r. 46) -738 244 -319 352
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti (r. 49 + r. 50) -150 -1 583
S.1. - splatná (591, 595) 1 
S.2. - odložená (+/- 592) -151 -1 583
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení (r. 47 - r. 48) -738 094 -317 769
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) -1   
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

pred zdanením (r. 52 - r. 53)
-1   

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

-1   

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
pred zdanením (+/-) (r. 47 + r. 54)

-738 245 -319 352

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení (+/-) (r. 51 + r. 58 - r. 60)

-738 095 -317 769

Názov účtovnej jednotky:
Agel Sk a.s.,  Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 36658448
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Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
AGEL SK a.s.

Sídlo účtovnej jednotky:
Prepoštská 6, 811 01 Bratislava

IČO:
36658448

Poznámka:
Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné 
výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou 
v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz 
ziskov a strát).

I. Všeobecné informácie
1. Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno a sídlo:  AGEL SK a. s., Prepoštská 6, 811 01 Bratislava
Dátum založenia:  26. júna 2006
Dátum vzniku (podľa obchodného registra):  28. júla 2006

Predmet činnosti
  podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  reklamná a propagačná činnosť 
  leasingová činnosť
  sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  vedenie účtovníctva

2. Zamestnanci
Priemerný počet zamestnancov za rok 2010 19
z toho: vedúci zamestnanci 3

3. Neobmedzené ručenie
AGEL SK a.s., (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzeným ručiteľom v inej spoločnosti.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky
Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za AGEL SK a. s. Bola zostavená za účtovné 
obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtov-
níctve a postupov účtovania pre podnikateľov. 

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2009
Účtovnú závierku spoločnosti AGEL SK a.s., za rok 2009 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa 
konalo dňa 29. apríla 2010. 
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II. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1.  Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s po-
stupmi 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 2010 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Spo-
ločnosť AGEL SK a.s. je spoločnosťou, ktorá vlastní viaceré finančné investície skupiny AGEL na Slovensku. 
Jediným predmetom činnosti je poskytovanie služieb svojim a iným spoločnostiam v skupine AGEL. 
Nakoľko prevádzkové výnosy nepokrývajú náklady generované spoločnosťou, spoločnosť vykazuje k 31. 
decembru 2010 záporné vlastné imanie vo výške 265 352 EUR a stratu za rok 2010 vo výške 738 095 EUR. 
Materská spoločnosť potvrdila dlhodobú finančnú podporu spoločnosti tak, aby táto mohla pokračovať 
v nepretržitej činnosti. Priložená účtovná závierka neobsahuje žiadne úpravy majetku a záväzkov z titulu 
možnej neschopnosti spoločnosti pokračovať v nepretržitej 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 sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto 
okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

6.  Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vyka-
zujú 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 od-
hady 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.
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6. Členovia orgánov spoločnosti
Orgán Funkcia Meno
Predstavenstvo predseda MUDr. Milan Leckéši

podpredseda Ing. Pavel Hanke MBA
člen Ing. Viera Dubíková

Dozorná rada predseda Ing. Tomáš Chrenek PhD. 
podpredseda MUDr. Martin Polach MBA
členka PhDr. Dušana Chreneková MBA

Vedenie spoločnosti riaditeľ MUDr. Milan Leckéši
obchodno-technický riaditeľ Ing. Pavel Hanke MBA
finančná riaditeľka Ing. Viera Dubíková

7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní
Podiel na základnom imaní Hlasovacie práva

Akcionári v eurách v % v %
AGEL a. s. 2 655 518 100 100

8. Konsolidovaná účtovná závierka
Spoločnosť AGEL SK a. s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL a. s., so sídlom v Prostějove, Matho-
nova 291/1, Česká republika, ktorá 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., má rozhodujúci vplyv a  je materskou spoločnosťou so 100-percentným podie-
lom v spoločnosti AGEL DIAGNOSTIC a.s., so sídlom v Bratislave, Prepoštská 6, má rozhodujúci vplyv a  je 
materskou spoločnosťou so 100-percentným podielom v spoločnosti Nemocnica Zvolen a.s., so sídlom 
vo Zvolene, Kuzmányho nábrežie 28, má rozhodujúci vplyv a  je materskou spoločnosťou so 100-percent-
ným podielom v spoločnosti MEDI RELAX M+M s.r.o., so sídlom v Bratislave, Prepoštská 6, má rozhodujúci 
vplyv a  je materskou spoločnosťou so 100-percentným podielom v spoločnosti Nemocnica Krompachy 
spol. s r.o., so sídlom v Krompachoch, Banícka štvrť 1 a má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou 
so 67-percentným podielom v spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., so sídlom 
v Levoči, Probstnerova cesta 2.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti AGEL a.s., je sprístupnená v jej sídle v Prostějove, Mathonova 
291/1, Česká republika.

Štruktúra skupiny AGEL je v prílohe č.1



30 31

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých 
položiek majetku a záväzkov je takéto:

a)  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je 
cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).

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

c)  Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku 
dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci 
záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v Ostatných dlhodobých záväzkoch (r. 103 súvahy) 
a krátkodobá časť v Ostatných záväzkoch (r. 114 súvahy). Nerealizované finančné náklady, ktoré predsta-
vujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa 
účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. 
Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.

d)  Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa ma-
jetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

e)  Pohľadávky:
  pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
  pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – ob-
starávacou cenou.

f)  Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok 
obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

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

h)  Záväzky:
  pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
  pri prevzatí – obstarávacou cenou.

i) Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

j) Pôžičky a úvery: 
  pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
  pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Úroky z  pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
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l)  Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú 

z účtovného zisku pri sadzbe 19 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

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

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 pro-
stredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov. 

  Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané do-
volenky, prémie a odmeny vrátane poistného príspevkov, ktoré je povinný zamestnávateľ platiť za 
zamestnanca, rezervu na nevyfakturované dodávky a služby na zostavenie a overenie účtovnej závier-
ky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. 

  Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti 
jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
k podielom na základnom imaní v obchodných spoločnostiach na základe metódy vlastného imania,
k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 100 %.

  Plán odpisov 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený 
vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby 
používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy 
sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom jeho zaradenia do používania. 

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku Životnosť Ročná sadzba odpisov
Kancelárska technika 4 roky 25,0 %
Dopravné prostriedky 4 roky 25,0 %
Inventár 6 rokov 16,7 %
Softvér 3 roky 33,3 %

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

b)  Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú v pôvodnom ocenení. Metóda 
vlastného imania sa použila iba pre potrebu výpočtu opravnej položky. Pri metóde vlastného imania 
sa postupuje tak, že podiel na základnom imaní sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky upravuje na 
hodnotu zodpovedajúcu miere účasti spoločnosti na vlastnom imaní spoločnosti, v ktorej má spoločnosť 
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podiel na základnom imaní. Podiel na základnom imaní sa ocení nulou, ak hodnota zodpovedajúca miere 
účasti spoločnosti na vlastnom imaní je rovná alebo menšia ako nula.

V súvislosti s podielmi na základnom imaní v obchodných spoločnostiach spoločnosť posudzuje, či nena-
stali žiadne udalosti a neboli zistené žiadne skutočnosti v súvislosti s týmito investíciami, ktoré by nazna-
čovali iné než dočasné zníženie hodnoty danej investície vyjadrené prostredníctvom opravnej položky. 
K 31. decembru 2010 nenastali žiadne udalosti a neboli zistené žiadne skutočnosti v súvislosti s podielmi 
na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, ktoré by naznačovali iné než dočasné zníženie hodnoty 
danej investície.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-
vierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro 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.
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III. údaje vykázané na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 012 súvahy)
1.1.  Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej 

hodnoty 

Riadok súvahy

Zriaďovacie 
náklady

004

Aktivované 
náklady 
na vývoj

005
Softvér

006

Obstarávaný 
dlhodobý ne-

hmotný majetok
010

Poskytnuté 
preddavky

011
Celkom

003

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2010 - - 8 328 - - 8 328

Prírastky - -  - 8 745 - 8 745

Úbytky - - - - - -

Presuny - - 8 745 -8 745 - -

K 31. decembru 2010 - - 17 073 - - 17 073

-

Oprávky

K 1. januáru 2010 - - 2 443 - - 2 443

Ročný odpis - - 5 254 - - 5 254

Prírastky - - - - - -

Úbytky - - - - - -

Presuny - - - - - -

K 31. decembru 2010 - - 7 697 - - 7 697

Opravná položka

K 1. januáru 2010 - - - - - -

Prírastky - - - - - -

Úbytky - - - - - -

Presuny - - - - - -

K 31. decembru 2010 - - - - - -

Zostatková hodnota 

K 1. januáru 2010 - - 5 885 - - 5 885

K 31. decembru 2010 - - 9 376 - - 9 376

V roku 2010 bol nakúpený softvér - medicínsky informačný systém PROMIS - program Doprava za 8 745 
EUR pre prevádzku RLP a RZP dcérskych spoločností.

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 20107.3
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1.3.Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Výška poistenia 
(zostatková hod-
nota poisteného 

majetku)
Predmet poistenia Druh poistenia 2010 2009 Názov a sídlo poisťovne
Osobné automobily PZP, havarijné 

(vrátane leasingu)
6 245 3 470 GENERALI poisťovňa Slovensko a.s., Bratisla-

va (Volkswagen Fin. služby - leasing)
Súbor zariadení 
a inventára (techn.)

Prírodné nebezpe-
čenstvá,
požiar, voda

17 - GENERALI poisťovňa Slovensko a.s.
Bratislava

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na  dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v prospech tretích 
strán a disponovanie s týmto majetkom nie je obmedzené ani iným spôsobom.

2. Dlhodobý finančný majetok (r. 022 súvahy)
2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Riadok súvahy Po
di

el
ov

é 
CP

 a
 p

o-
di

el
y 

v 
dc

ér
sk

ej
 

úč
to

vn
ej

 je
dn

ot
ke

02
3

Po
di

el
ov

é 
CP

 
a 

po
di

el
y 

v 
sp

ol
oč

-
no

st
i s

 p
od

st
at

ný
m

 
vp

ly
vo

m
 0

24

O
st

at
né

 d
lh

od
ob

é 
ce

nn
é 

pa
pi

er
e 

a 
po

di
el

y 
02

5

Pô
ži

čk
y 

úč
to

vn
ej

 
je

dn
ot

ke
 v

 k
on

so
li-

do
va

-n
om

 c
el

ku
02

6

O
st

at
ný

 d
lh

od
ob

ý 
fin

an
čn

ý 
m

aj
et

ok
02

7

Pô
ži

čk
y 

s 
do

bo
u 

sp
la

tn
os

ti 
na

jv
ia

c 
je

de
n 

ro
k 

02
8

O
bs

ta
rá

va
ný

 
dl

ho
do

bý
 fi

na
nč

ný
 

m
aj

et
ok

 0
29

Po
sk

yt
nu

té
 

pr
ed

da
vk

y 
na

 
dl

ho
do

bý
 fi

na
nč

ný
 

m
aj

et
ok

 0
30

Ce
lk

om
02

2

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2010 2 174 310 - - - - - - - 2 174 310

Prírastky 50 000 - - 9 994 - 5 000 - - 64 994

Úbytky - - - - - - - -  -

Presuny - - - - - - - - -

K 31. decembru 2010 2 224 310 - - 9 994 - 5 000 - - 2 239 304

Opravná položka

K 1. januáru 2010 1 151 174 - - - - - - - 1 151 174

Prírastky 236 467 - - - - - - - 236 467

Úbytky - - - - - - - - -

Presuny - - - - - - - - -

K 31. decembru 2010 - - - - - - - - -

1 387 641 - 1 387 641

Netto suma 

K 1. januáru 2010 1 023 136 - - - - - - - 1 023 136

K 31. decembru 2010 836 669 - - 9 9994 - 5 000 - - 851 663

1.2.  Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Riadok súvahy
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Obstarávacia cena

K 1. januáru 2010 - - 166 742 - - - - - 166 742

Prírastky - -  - - - - 76 064 - 76 064

Úbytky - - - - - - - - -

Presuny - - 76 064 - - - -76 064 - -

K 31. decembru 2010 - - 242 806 - - - - - 242 806

Oprávky

K 1. januáru 2010 - - 74 698 - - - - - 74 698

Ročný odpis - - 53 400 - - - - - 53 400

Prírastky - - - - - - - - -

Úbytky - - - - - - - - -

Presuny - - - - - - - - -

K 31. decembru 2010 - - 128 098 - - - - - 128 098

Opravná položka

K 1. januáru 2010 - - - - - - - - -

Prírastky - - - - - - - - -

Úbytky - - - - - - - - -

Presuny - - - - - - - - -

K 31. decembru 2010 - - - - - - - - -

Zostatková hodnota 

K 1. januáru 2010 - - 92 044 - - - - - 92 044

K 31. decembru 2010 - - 114 708 - - - - - 114 708

Prírastky samostatných hnuteľných vecí zahŕňajú nákup osobných motorových vozidiel Škoda Octavia 
a Škoda Fabia v počte 5 ks podľa plánu spoločnosti  a predstavujú 100 % týchto prírastkov.
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3. Pohľadávky (r. 040 a 047 súvahy)
3.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny

31. december 2010
Po lehote splatnosti

Kategória pohľadávok
Do lehoty 
splatnosti

< 30 
dní

< 90 
dní

< 180 
dní

< 360 
dní

< 360 
dní Celkom

Dlhodobé (r. 040) - - - - - -  -
Krátkodobé (r. 047) 1 589 275 11 900 19 040 14 372 22 397 - 1 656 984

31. december 2009
Po lehote splatnosti

Kategória pohľadávok
Do lehoty 
splatnosti

< 30 
dní

< 90 
dní

< 180 
dní

< 360 
dní

< 360 
dní Celkom

Dlhodobé (r. 040) - - - - - -  -
Krátkodobé (r. 047) 259 151 5 556 4 760 - - - 269 467

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 dní. 

3.2. Pohľadávky voči spriazneným osobám

Položka Spriaznené osoby Suma k 31. 12. 2010
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 041) -
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke (r. 042)

 -

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 043) -
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 044) -
Iné pohľadávky (r. 045) -
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 048) AGEL a.s.  37 681

dcérske spoločnosti 80 929
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke (r. 049)

dcérske spoločnosti 1 352 175

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050) -
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051) -
Iné pohľadávky (r. 054) -
Celkom 1 470 785

V roku 2010 obstarala spoločnosť 100-percentný podiel v spoločnosti AGEL DIAGNOSTIC a.s. za 25 000 EUR 
a 100-percentný podiel v spoločnosti Nemocnica Zvolen a.s. za 25 000 EUR. 
2.2. Dcérske spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom (r. 023 a 024 súvahy)

Obchodné 
meno 
a sídlo
spoločnosti

Obsta-
rávacia 

cena
EUR

Opravná 
položka

EUR

Netto 
hodnota

EUR

Počet 
vlastne-

ných akcií
ks

Nomi-
nálna 

hodnota 
akcie
EUR

Podiel 
na ZI 

a hlaso-
vacích 

právach
%

Vlastné imanie

2010          2009

Výsledok 
hospodárenia

2010          2009

AGEL 
DIAGNOSTIC 
a.s.

25 000 25 000 - 1 25 000 100,00 -199 629 - -224 629 -

MEDI RELAX 
M+M s.r.o.

284 040 280 833 3 207 n/a n/a 100,00 3 207 33 272 -30 065 33 278

Nemocnica 
Zvolen a.s.

25 000 25 000 - 100 250 100,00 -613 052 - -638 052 -

Nemocnica 
Krompachy 
spol. s.r.o.

468 242 468 242 - n/a n/a 100,00 -928 774 -760 870 -167 904 -368 812

Všeobecná 
nemocnica 
s poliklinikou 
Levoča, a.s.

1 422 028 588 566 833 462 4 200 331,94 66,97 1 244 041 1 477 491 -233 130 -584 114

Celkom 2 224 310 1 387 641 836 669 - - - - - - -

Podiely na základnom imaní v dcérskych spoločnostiach a spoločnostiach s podstatným vplyvom sa oce-
ňujú v obstarávacej cene upravenej o vytvorenú opravnú položku spolu vo výške 1 387 641. Táto opravná 
položka bola odhadnutá na základe výšky podielu na skutočnom vlastnom imaní k dátumu zostavenia 
účtovnej závierky.

Ocenenie metódou vlastného imania:
2010 2009

Stav k 1. januáru 1 023 136 1 389 119
Prírastok podielov v obstarávacej cene 50 000 785 191
Zmena z precenenia účtovaná do vlastného imania (r. 077 súvahy) -236 467 -1 151 174
Úbytok podielov v ocenení podľa metódy vlastného imania - -
Stav k 31. decembru 836 669 1 023 136

2.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie s dlhodobým finančným majetkom
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na  dlhodobý finančný majetok v prospech tretích strán a dispo-
novanie s týmto majetkom nie je obmedzené ani iným spôsobom.

2.4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (r. 026 súvahy)

Spoločnosť
Suma
EUR

Opravná 
položka

EUR

Úroková 
sadzba

%

Úrok za 
rok
EUR

Dátum 
splatnosti Záruka

Suma splatná
v eurách

v r. 2011     po r. 2011

Nemocnica Krompachy spol. s.r.o. 14 994 - 1 EURIBOR 
+ 1,15%

131 5/2013 žiadna 5 000 9 994

Celkom 14 994 - 131 5 000 9 994
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Položka Spriaznené osoby Suma k 31. 12. 2009
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 041) -
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtov-
nej jednotke (r. 042)

-

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 043) -
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 044) -
Iné pohľadávky (r. 045) -
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 048) dcérske spoločnosti 15 865
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke (r. 049)

AGEL a.s. 24 838

dcérske spoločnosti 210 203
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050) -
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051) -
Iné pohľadávky (r. 054) -
Celkom 250 906

3.3. Pohľadávky voči dcérskym spoločnostiam z cash-poolingu

Suma splatná v eurách

Spoločnosť
Suma

v eurách Úroková sadzba %
Dátum 

splatnosti v r. 2011 po r. 2011
Nemocnica Krompachy spol. s.r.o. 416 318 EONIA +1,65% 416 318 -
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, a.s. 

219 383 EONIA +1,65% 219 383 -

Nemocnica Zvolen a.s. 511 164 EONIA +1,65% 511 164 -
AGEL DIAGNOSTIC a.s. 198 131 EONIA +1,65% 198 131 -
MEDI RELAX M+M s.r.o. 7 149 EONIA +1,65% 7 149 -
Celkom 1 352 175 1 352 175 -

Pohľadávky voči dcérskym spoločnostiam z cash-poolingu sú kryté financovaním z cash-poolingu zo strany 
materskej spoločnosti AGEL, viď poznámku IV.3.3.

3.4. Opravné položky k pohľadávkam
Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam, keďže vytvára opravné položky len na pohľadávky, 
ktoré sú po splatnosti viac ako 360 dní vo výške 100 %.

4. Finančné účty (r. 055 súvahy) 
4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka 2010 2009
Peňažné prostriedky
Pokladňa 3 359 3 881
Bankové účty bežné 5 198 10 171
Spolu 8 557 14 052

4.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom 
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok ani iným spôsobom obmedzené 
nakladanie s krátkodobým finančným majetkom.

5. Časové rozlíšenie (r. 061 súvahy)
Položka Riadok Krátkodobé Dlhodobé Spolu k 31. 12. 2010
Náklady budúcich období 062, 063 1 743 - 1 743
Príjmy budúcich období 064, 065 2 137 - 2 137
Spolu 061 3 880 - 3 880

Položka Riadok Krátkodobé Dlhodobé Spolu k 31. 12. 2009
Náklady budúcich období 062, 063 947 - 947
Príjmy budúcich období 064, 065 - - -
Spolu 061 947 - 947

IV. údaje vykázané na strane pasív súvahy

1. Vlastné imanie (r. 067 súvahy) 
1.1. Informácie o vlastnom imaní
Základné imanie pozostáva zo 100 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 
jednej akcie 331,939189 EUR, 19 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej 
akcie 33 193,918875 EUR a 60 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej 
akcie 33 194 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položke „Neuhradená strata“ o 317 769 EUR na základe 
rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2009. 

V roku 2010 bola splatená pohľadávka za upísané vlastné imanie vo výške 561 676 EUR a to prevodom 
prostriedkov na bežný účet spoločnosti 8. januára 2010 vo výške 135 000 EUR a 22. februára 2010 vo výške 
426 676 EUR.

Spoločnosť k 31. decembru 2010 precenila svoje podiely v dcérskych spoločnostiach a doúčtovala k týmto 
podielom oceňovacie rozdiely v celkovej výške 236 467 EUR.
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1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2009

Druh úhrady Schválená úhrada straty roku 2009
Úhrada straty zo zákonného rezervného fondu -
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov -
Úhrada straty spoločníkmi -
Úhrada straty znížením základného imania -
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov -
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov 317 769
Iná úhrada straty -
Uhradená strata spolu 317 769

2. Rezervy (r. 089 súvahy)
2.1. Zákonná rezerva (r. 090, 091 súvahy) 

Charakteristika rezervy
Stav 

k 1. 1. 2010 Tvorba Použitie Zrušenie
Stav k 

31. 12. 2010
Krátkodobá zákonná rezerva (r. 091) 20 727 61 344 20 577 150 61 344
z toho:  
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 16 363 40 798 16 363 - 40 798
Rezerva na audit 1 790 6 032 1 640 150 6 032
Rezerva na nevyfakturované služby 2 574 14 514 2 574 - 14 514
Spolu 20 727 61 344- 20 577 150 61 344

Spoločnosť vytvorila zákonnú rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré 
je povinný platiť zamestnávateľ v roku 2010, rezervu na audit, zostavenie a overenie účtovnej závierky 
a rezervu na nevyfakturované služby za riadiacu činnosť poskytnutú materskou spoločnosťou AGEL a.s.

2.2. Ostatné rezervy (r. 092, 093 súvahy)

Charakteristika rezervy
Stav 

k 1. 1. 2010 Tvorba Použitie Zrušenie
Stav k 

31. 12. 2010
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093) - 18 234 - - 18 234
z toho:
Rezervy na ročné bonusy - 18 234 - - 18 234
Spolu - 18 234 - - 18 234

Spoločnosť vytvorila rezervu na ročné bonusy pre členov štatutárnych orgánov.

3. Záväzky (r. 094 a 105 súvahy)
3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny

31. december 2010
Splatnosť

Položka do lehoty
do 360 dní 
po lehote

nad 360 dní 
po lehote Celkom

Záväzky z obchodného styku (r. 106) 30 112 10 744 - 40 856
Nevyfakturované dodávky (r. 107) 502 - - 502
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 108)

1 928 469 - - 1 928 469

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 109)  - - -  -
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 110) - - - -
Záväzky voči zamestnancom (r. 111) 33 337 - - 33 337
Záväzky zo sociálneho poistenia (r. 112) 16 603 - - 16 603
Daňové záväzky a dotácie (r. 113) 6 496 - - 6 496
Ostatné záväzky (r. 114) 35 499 - - 35 499
Spolu k 31. decembru 2010 2 051 018 10 744 - 2 061 762

31. december 2009
Splatnosť

Položka do lehoty
do 360 dní 
po lehote

nad 360 dní 
po lehote Celkom

Záväzky z obchodného styku (r. 106) 8 699 2 007 - 10 706
Nevyfakturované dodávky (r. 107) 1 373 - - 1 373
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 108)

449 752 - - 449 752

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 109) - - - -
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 110) 545 044 - - 545 044
Záväzky voči zamestnancom (r. 111) 36 643 - - 36 643
Záväzky zo sociálneho poistenia (r. 112) 12 518 - - 12 518
Daňové záväzky a dotácie (r. 113) 32 610 - - 32 610
Ostatné záväzky (r. 114) 9 064 - - 9 064
Spolu k 31. decembru 2009 1 095 703 2 007 - 1 097 710



 

42

7.3Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2010

43

7.3 Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2010

3.2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

31. december 2010

Položka Do 1 roka
Od 1 do 5 

rokov
Viac ako
5 rokov Spolu

Záväzky z obchodného styku (r. 095, 106) 40 856 - - 40 856
Nevyfakturované dodávky (r. 096, 107) 502 - - 502
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 097, 108)

1 928 469 643 100 -  2 571 569

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 098, 109)  - - -  -
Prijaté preddavky (r. 099, 106) - - - -
Zmenky na úhradu (r. 100, 106) - - - -
Vydané dlhopisy (r. 101, 115) - - - -
Záväzky zo sociálneho fondu (r. 102) - 2 373 - 2 373
Ostatné záväzky (r. 103, 110, 111, 112, 113, 114) 91 935 43 951 - 135 886
Odložený daňový záväzok (r. 104) - 2 584 - 2 584
Spolu k 31. decembru 2010 2 061 762 692 008 - 2 753 770

31. december 2010

Položka Do 1 roka
Od 1 do 5 

rokov
Viac ako
5 rokov Spolu

Záväzky z obchodného styku (r. 095, 106) 10 706 2 012 - 12 718
Nevyfakturované dodávky (r. 096, 107) 1 373 - - 1 373
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (r. 097, 108)

449 752 - - 449 752

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 098, 109) - - - -
Prijaté preddavky (r. 099, 106) - - - -
Zmenky na úhradu (r. 100, 106) - - - -
Vydané dlhopisy (r. 101, 115) - - - -
Záväzky zo sociálneho fondu (r. 102) - 2 118 - 2 118
Ostatné záväzky (r. 103, 110, 111, 112, 113, 114) 635 879 15 861 - 651 740
Odložený daňový záväzok (r. 104) - 2 735 - 2 735
Spolu k 31. decembru 2008 1 097 710 22 726 - 1 120 436

3.3. Informácie o prijatých pôžičkách (r. 097 a 108 súvahy)

Suma splatná v eurách

Spoločnosť
Suma

v eurách Úroková sadzba %
Dátum 

splatnosti Ručenie v r. 2011 po r. 2011
AGEL a.s. 431 300 PRIBOR+1,35% 23.12.2011 žiadne 431 300 -
AGEL a.s. 643 100 PRIBOR+1,35% 31.12.2013 žiadne - 643 100
Celkom 1 074 400 431 300 643 100

Na r. 108 súvahy spoločnosť zároveň vykazuje záväzok voči materskej spoločnosti AGEL a.s. vo výške 1 497 169 
EUR vyplývajúci z cash-poolingu. Uvedené prostriedky slúžia na financovanie spoločností v skupine, viď 
poznámku III.3.3.

3.4. Odložený daňový záväzok (r. 104 súvahy)

Popis 2010 2009
Odložený daňový záväzok k 1. januáru 2 735 4 317
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do výkazu ziskov 
a strát (účet 592, 594) – náklad/(výnos)

-151 -1 582

Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do vlastného imania - -
(účet 414)
Odložený daňový záväzok k 31. decembru 2 584 2 735

Spoločnosť má odložený daňový záväzok zo zdaniteľných dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou 
majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Tieto zdaniteľné 
dočasné rozdiely zahŕňajú:

Popis 2010 2009
Účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku vyššia ako jeho 
daňová zostatková cena z titulu rozdielu medzi účtovnými a daňovými 
odpismi a z titulu opravných položiek k majetku

 2 584 2 735

Odložený daňový záväzok k 31. decembru  2 584 2 735

Spoločnosť k 31. decembru 2010 nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 540 228 EUR k ne-
umoreným daňovým stratám za rok 2006 a 2010 (neumorená daňová strata vo výške 1 437 429 EUR), k re-
zervám vytvoreným ako daňovo neuznaný výdavok (výška takýchto rezerv je 18 234 EUR) a k preceneniu 
finančných investície (výška precenenia je 1 387 641 EUR). Dôvodom pre nezaúčtovanie je uplatnenie 
princípu opatrnosti, nakoľko si spoločnosť nie je istá, či v budúcnosti dosiahne dostatočný základ dane 
z príjmov, voči ktorému bude možné umoriť daňové straty.

3.5 Záväzky zo sociálneho fondu (r. 102 súvahy)
Suma

Počiatočný stav k 1. januáru 2010 2 118
Tvorba celkom:
z nákladov 2 870
zo zisku -
iná tvorba -
Čerpanie celkom: 2 615
Stravné 2 207
Regeneráciu pracovnej sily 408
Konečný stav k 31. decembru 2010 2 373
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3.6. Záväzky voči spriazneným osobám

Položka Spriaznené osoby Suma k 31. 12. 2010
Dlhodobé záväzky:
Záväzky z obchodného styku  (r. 095) -
Nevyfakturované dodávky (r. 096) -
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke (r. 097)

AGEL a.s. 643 100

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 098) -
Dlhodobé prijaté preddavky (r. 099) -
Dlhodobé zmenky na úhradu (r. 100) -
Vydané dlhopisy (r. 101) -
Ostatné dlhodobé záväzky (r. 103) -
Krátkodobé záväzky:
Záväzky z obchodného styku (r. 106) AGEL a.s. 28 437

dcérske spoločnosti 647
pridružené spoločnosti 81

Nevyfakturované dodávky (r. 107) -
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke (r. 108)

AGEL a.s. 1 928 469

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 109) -
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 110) -
Ostatné záväzky (r. 114) -
Spolu 2 600 734

Položka Spriaznené osoby Suma k 31. 12. 2009
Dlhodobé záväzky:
Záväzky z obchodného styku (r. 095) -
Nevyfakturované dodávky (r. 096) -
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke (r. 097)

-

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 098) -
Dlhodobé prijaté preddavky (r. 099) -
Dlhodobé zmenky na úhradu (r. 100) -
Vydané dlhopisy (r. 101) -
Ostatné dlhodobé záväzky (r. 103) -
Krátkodobé záväzky:
Záväzky z obchodného styku (r. 106) AGEL a.s. 3 513
Nevyfakturované dodávky (r. 107) -
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke (r. 108)

AGEL a.s. 431 300

dcérske spoločnosti 18 452
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 109) -
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 110) Mesto Levoča 545 044
Ostatné záväzky (r. 114) -
Spolu 998 309

4. Bankové úvery (r. 116 súvahy)
4.1. Bankové úvery dlhodobé (r. 117 súvahy)

Banka/veriteľ Účel Mena 2010 2009
Úroková 
sadzba Splatnosť Ručenie

Časť splat-
ná v nasle-
dujúcom 

roku
(r. 118)

Časť 
splatná po 
nasledujú-
com roku

(r. 117)

TATRABANKA Kúpa obchod. 
podielu MEDI 
RELAX M+M 

s.r.o.

EUR 74 354 116 843 1M EURIBOR
+ 1,15%

28.9.2012 Záložné právo 
na pohľadávky 

Nemocnica 
Krompachy spol. 

s.r.o.

42 488 31 866

Celkom 74 354 116 843 42 488 31 866

5. Časové rozlíšenie (r. 119 súvahy)

Položka Riadok Krátkodobé Dlhodobé Spolu k 31. 12. 2010
Výdavky budúcich období 120, 121 2 818 2 818
Spolu 119 2 818 - 2 818

6. Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu)
Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 
2010 a 31. decembru 2009 takáto:

Celková suma platieb

Celková suma platieb 
znížená o nerealizované 

finančné náklady
31. 12. 2010 31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Záväzky z finančného prenájmu
Splatné do 1 roka vrátane 11 200 11 200 10 036 9 052
Splatné od 1 do 5 rokov vrátane 6 032 17 232 5 825 15 861
Splatné po 5 rokoch - - - -

17 232 28 432 15 861 24 913
Mínus: nerealizované finančné náklady -1 371 -3 519 - -
Súčasná hodnota záväzkov z finančného prenájmu 
(istina)

15 861 24 913 15 861 24 913

Mínus: suma istiny splatná do 1 roka vrátane (vykáza-
ná v krátkodobých záväzkoch r. 114)

-10 036 -9 052

Suma istiny splatná nad 1 rok (vykázaná v dlhodo-
bých záväzkoch r. 103)

5 825 15 861
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Finančný prenájom sa týka prenájmu dopravných prostriedkov. Priemerná doba trvania prenájmu je 3 roky. 
V roku končiacom sa 31. decembra 2010 dosahovala priemerná efektívna úroková miera 12,2 % ročne. 
Úrokové sadzby sú stanovené pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia zmluvy.

Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v eurách. 

Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu zabezpečuje prenajatý majetok.

V. Výnosy

1. Výnosy z hospodárskej činnosti
1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01, 05 výkazu ziskov a strát)
 
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

2010 2009
Oblasť odbytu EUR % EUR %
Slovensko 169 640 43,6 40 589 7,9
Zahraničie celkom 219 750 56,4 472 312 92,1
z toho:
Česká republika 219 750 56,4 472 312 92,1
Predaj celkom 389 390 100,0 512 901 100,0

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb:
2010 2009

Výrobok/tovar/služba EUR % EUR %
Manažérske služby 169 640 43,6 40 589 7,9
Poradenské služby 219 750 56,4 472 312 92,1
Predaj celkom 389 390 100,0 512 901 100,0

Všetky služby v rámci Slovenska boli poskytnuté spriazneným osobám. Tržby poskytnuté do Českej repub-
liky boli poskytnuté materskej spoločnosti.

1.2 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Položka Riadok 2010 2009
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22 14 492 3 419
prijaté náhrady škody 5 512 2 408
prenájom vozidla a priestorov spriazneným 
osobám

5 352 -

refakturácia služieb so spriaznenými osobami 1 343 -
refakturácia služieb 2 285 1 011

2. Výnosy z finančnej činnosti

Položka Riadok 2010 2009
Výnosové úroky 38 14 823 3 118
úroky z cash-poolových operácií 14 688 1 671
úroky z poskytnutých pôžičiek spriazneným 
osobám

131 -

bankové úroky 4 1 447
Kurzové zisky: 40 68 24
realizované 68 24
nerealizované - -

3. Mimoriadne výnosy (r. 52 výkazu ziskov a strát)

Položka 2010 2009
Týkajúce sa bežného obdobia: -1 -
Spolu -1 -
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1.2. Náklady za služby poskytnuté audítorom/audítorskou spoločnosťou

1.3. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

2.Finančné náklady

Položka Riadok 2010 2009
Osobné náklady 12 724 110 435 225
mzdové náklady 577 721 343 897
náklady na sociálne poistenie 136 470 83 265
sociálne náklady 9 919 8 063
Dane a poplatky 17 2 619 1 529
Amortizácia, odpisy, opravné položky k dlho-
dobému hmotnému a nehmotnému majetku: 

18 58 655 35 994

dlhodobý nehmotný majetok: 5 254 2 443
amortizácia 5 254 2 443
opravná položka - -
dlhodobého hmotného majetku: 53 401 33 551
odpisy 53 401 33 551
opravná položka - -
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23 6 296 4 210
poistenie majetku 6 245 3 517
dary - 660
ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 51 33

Položka Riadok 2010 2009
Nákladové úroky 39 35 913 20 671
úroky z cash-poolových operácií 12 250 1 446
úroky z leasingu 6 480 2 815
úroky z prijatých pôžičiek od spriaznených 
osôb

15 374 12 907

bankové úroky 1 809 3 503
Kurzové straty: 41 571 614
realizované 571 614
nerealizované - -
Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 3 369 2 283
bankové poplatky 3 278 2 143
ostatné 91 140

Položka 2010 2009
Overenie účtovnej závierky 8 600 3 640
Iné uisťovacie služby - -
Daňové poradenstvo  - 900
Iné súvisiace služby - 166
Spolu 8 600 4 706

VI. Náklady
1. Náklady z hospodárskej činnosti
1.1. Výrobná spotreba (r. 09 a r. 10 výkazu ziskov a strát)

Položka Riadok 2010 2009
Náklady vynaložené na obstaranie predaného 
tovaru

02 - -

Spotreba materiálu 09 41 947 41 502
Spotreba energie 09 - -
Spotreba ostatných neskladovateľných
dodávok

09 - -

Služby 10 283 537 296 786
z toho:
opravy a údržba 10 311 6 313
cestovné 16 628 9 160
náklady na reprezentáciu 12 237 18 998
nájom nebytových priestorov 86 055 89 499
nájom ostatný 20 362 20 591
nájom ostatný – spriaznené osoby 2 252 10 490
telekomunikačné služby a spoje 26 883 26 464
právne poradenstvo 29 216 26 311
ostatné odborné poradenstvo 3 500 37 274
ostatné odborné poradenstvo - spriaznené 
osoby

6 765 -

daňové poradenstvo, audit 10 779 4 856
marketing, reklama 6 188 7 322
reklama – spriaznené osoby 2 000 -
služby IT 9 518 8 027
manažérske služby – spriaznené osoby 14 514 -
ostatné služby 20 801 30 970
ostatné služby – spriaznené osoby 5 528 511

Pokles nákladov na odborné poradenstvo bol ovplyvnený ukončením zmluvy na poskytovanie poraden-
ských a konzultačných služieb so spoločnosťou A.K. INVESTMENT, s.r.o. ku koncu roka 2009 a jednorazovými 
nákladmi vynaloženými v roku 2009 na služby súvisiace s prípravou personálu na obstarávanie akvizícií 
formou verejného obstarávania a účasťou vo verejných obchodných súťažiach.



50

7.3Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2010

51

7.3 Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2010

VII. Daň z príjmov
Sadzba dane z príjmov pre rok 2010 je 19 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní. Spoločnosť za rok 2010 
vykázala daňovú stratu vo výške 703 362 EUR, čím jej nevznikla žiadna daňová povinnosť.
 
Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 19 %, ktorá je v platnosti 
od 1. januára 2004.

Spoločnosť vykazuje k 31.decembru 2010 odložený daňový záväzok vo výške 2 584 EUR z dôvodu, že účtov-
ná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako je jeho daňová zostatková cena z titulu 
rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi.

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka 2010 2009
Splatná daň z príjmov:
z bežnej činnosti (r. 049) 1 -
z mimoriadnej činnosti (r. 056) - -
Odložená daň z príjmov:
z bežnej činnosti (r. 050) -151 -1 583
z mimoriadnej činnosti (r. 057) - -
Daň z príjmov celkom  -150 -1 583

Položka 2010 2009
Zisk/(strata) pred zdanením -738 244 -319 352

Daň z príjmov pri sadzbe 19 % -140 266 -60 677
Vplyv upravujúcich položiek:
odpočítateľné položky - -109
pripočítateľné položky 3 013 4 585
Vplyv zmeny sadzby dane - -
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky 137 103 56 455
Dodatočné odvody dane - -
Ostatné - -1 837
Daň z príjmov celkom  -150  -1 583

VIII. Podsúvahové účty
1. Prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy

Spoločnosť má prenajaté kancelárske priestory v Bratislave na Prepoštskej 6 od spoločnosti CHT s.r.o. 
o rozlohe 368,345 m2 formou operatívneho prenájmu na dobu neurčitú. Nájomné sa platí mesačne vo 
výške 5 086 EUR a bolo dohodnuté za obvyklých trhových podmienok. 

Ďalej má prenajaté kancelárske priestory v Košiciach na Turgenevovej 19 od spoločnosti VIDI, s.r.o. o rozlohe 
203,85 m2 na dobu neurčitú. Nájomné sa platí mesačne vo výške 2 110 EUR a bolo dohodnuté za obvyklých 
trhových podmienok. 

Spoločnosť si v mesiacoch január - marec 2010 prenajímala 2 motorové vozidlá ŠKODA OCTAVIA od materskej 
spoločnosti AGEL a.s. formou operatívneho prenájmu. Nájomné sa platilo mesačne vo výške 25 500 CZK.

V mesiacoch január – júl 2010 si prenajímala motorové vozidlo ŠKODA SUPERB od spoločnosti VPD Konzulta 
s.r.o. formou operatívneho prenájmu. Nájomné sa platilo mesačne vo výške 1 205 EUR. 

V mesiacoch január – júl 2010 si prenajímala motorové vozidlo TOYOTA AVENSIS od spoločnosti Pelikan 
Agency, spol. s r.o. formou operatívneho prenájmu. Nájomné sa platilo mesačne vo výške 890 EUR. 

V mesiacoch január – december 2010 si prenajímala motorové vozidlo HONDA CIVIC od spoločnosti Slo-
venský certifikačný a znalecký ústav a.s. formou operatívneho prenájmu. Nájomné sa platilo štvrťročne 
vo výške 535 EUR. 

V mesiacoch máj – december 2010 si prenajímala 2 telefónne prístroje s príslušenstvom od spoločnosti 
MARTEK MEDICAL a.s. formou operatívneho prenájmu. Nájomné sa platilo mesačne vo výške 4 046 CZK 
a od mesiaca august 2010 vo výške 2 023 CZK.

Prenájmy motorových vozidiel a telefónov boli dohodnuté za obvyklých trhových podmienok.

IX. Iné aktíva a iné pasíva
1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Sku-
točnosť, 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 2010 daňové priznania spoločnosti za roky 2006 až 2010 otvorené a môžu sa stať 
predmetom kontroly.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode 
do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že 
výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

Spoločnosti bol v roku 2007 poskytnutý úver od TATRABANKY vo výške 212 441,08 EUR. K 31.12.2010 zostatok 
úveru bol vo výške 74 354 EUR. Na základe zmluvy o použití zmenky je udelenie zmenkového vyplňovacieho 
práva dlžníkom veriteľovi a dohoda strán o obsahu vyplňovacieho práva veriteľa ku vlastnej bianko zmenke 
dlžníka, ktorú neúplnú predložil dlžník veriteľovi za účelom zabezpečenia zabezpečovacej pohľadávky.
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Spoločnosť má uzatvorených 5 zmlúv o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva so spoločnosťou 
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (ďalej iba veriteľ), ktorou si veriteľ, ktorý poskytol Spoloč-
nosti účelový úver na kúpu osobného motorového vozidla (na základe Zmluvy o AutoKredite), zabezpečuje 
svoju pohľadávku vyplývajúcej zo zmluvy o AutoKredite. 

Spoločnosť vystavila Vyhlásenie ručiteľa veriteľovi Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. na plnenie záväzku 
za dlžníka FORLIFE n.o. do výšky 528 391 EUR.

2. Budúce práva a povinnosti
Spoločnosť prenajala kancelárske priestory v Bratislave na Prepoštskej 6 spoločnosti MEDI RELAX M+M 
s.r.o. o rozlohe 15,96 m2 formou podnájmu na dobu neurčitú. Nájomné sa platí štvrťročne vo výške 997 
EUR a bolo dohodnuté za obvyklých trhových podmienok. 

Spoločnosť v mesiacoch január - marec 2010 prenajímala motorové vozidla ŠKODA OCTAVIA dcérskej 
spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. formou operatívneho prenájmu. Nájomné 
sa platilo mesačne vo výške 200 EUR.

V mesiacoch február – december 2010 prenajímala motorové vozidlo ŠKODA FABIA dcérskej spoločnosti 
MEDI RELAX M+M s.r.o. formou operatívneho prenájmu. Nájomné sa platilo mesačne vo výške 320 EUR.
 

X. Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Mzdy a odmeny (tantiémy) orgánov spoločnosti:

Orgán Počet 2010 2009
Predstavenstvo 3 720 20 730
Dozorná rada 3 - -
Výkonné vedenie 3 174 290 87 723
Spolu - -

XI. Spriaznené osoby

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v kto-
rých 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, prípadne dozorná rada spoločnosti. 
Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. decembra 2010

Spriaznené osoby Pohľadávky Záväzky Náklady Výnosy
Prijaté 

pôžičky
Poskytnuté 

pôžičky 
Akcionári - - - - - -
Predstavenstvo - - - - - -
Materská spoločnosť 37 681 42 951 44 798 219 749 2 571 567  -
Sesterské spoločnosti - 81 887 - - -
Dcérske spoločnosti 80 929 647 2 352 117 276 - 1 367 169
Pridružené spoločnosti - - - - - -
Spolu 118 610 43 679 48 037 337 025 2 571 567 1 367 169

Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. decembra 2009

Spriaznené osoby Pohľadávky Záväzky Náklady Výnosy
Prijaté 

pôžičky
Poskytnuté 

pôžičky 
Akcionári - - - - - -
Predstavenstvo - - - - - -
Materská spoločnosť 999 3 513 25 607 472 312 431 300 24 828 
Sesterské spoločnosti - - - - - -
Dcérske spoločnosti 14 867 - - 29 427 18 452 210 203
Pridružené spoločnosti - - - - - -
Spolu 15 866 3 513 25 607 501 739 449 752 235 041

XII.  Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
a do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2010 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by vý-
znamným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.
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XIII. Prehľad zmien vlastného imania

Základné 
imanie

068

Kapitálové 
fondy

073

Výsledok 
hospodáre-

nia minu-
lých rokov

084

Výsledok 
hospodá-
renia za 
účtovné 
obdobie

087 Spolu
Stav k 1. 1. 2010 2 093 842 - 1 151 174 - 477 365 - 317 769 147 534
Prevod straty r. 2009 - - - 317 769 317 769 -
Precenenie finančných investícií - - 236 468 - - - 236 468
Splatenie pohľadávok
za upísané vlastné imanie

561 676 - - - 561 676

Hospodársky výsledok bežného roka - - - - 738 095 - 738 095
Stav k 31. 12. 2010 2 655 518 - 1 387 641 - 795 134 - 738 095 - 265 352

XIV. Prehľad peňažných tokov

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

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

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:
Položka Účet 2010 2009
Peniaze 211 907 2 955
Ceniny 213 2 452 926
Účty v bankách 221 5 198 10 171
Pohľadávky z cash-poolingu voči dcérskym 
spoločnostiam

351 1 352 175 -

Záväzky z cash-poolingu voči materskej
spoločnosti

352 -1 497 169 -

Spolu  -136 437 14 052

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

Prílohy:
Tabuľka č. 1 – Organizačná štruktúra skupiny AGEL
Tabuľka č. 2 – Prehľad peňažných tokov

Zostavené dňa: 7. marec 2011

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

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva:
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7.4 Prehľad peňažných tokov k 31.12. 2010
(v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky:
Agel Sk a.s.,  Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 36658448

31.12.2010 31.12.2009

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) - 738 244 - 317 769
A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 

zdanením daňou z príjmov (+/-)
135 786 60 892 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 58 655 35 994 
Zmena stavu rezerv (+/-) 58 851 6 755 
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) - 2 933 547 
Úroky účtované do nákladov (+) 35 913 20 671 
Úroky účtované do výnosov (-) - 14 823 - 3 118
Kurzové rozdiely (+/-) 123 43 

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti - 49 753 27 448 
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) - 35 347 11 050 
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) - 14 406 16 398 
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádza-
jú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)

- 652 211 - 229 429

Prijaté úroky (+) 14 823 3 118 
Výdavky na zaplatené úroky (-) - 33 095 - 20 671
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) 13

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti - 670 470 - 246 982
Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) - 8 745 - 8 328
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) - 12 487 - 50 716
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných 
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

- 50 000 - 414 999

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

- 14 994 - 235 041

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

- 84 643 

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

- - 545 044

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -86 226 -1 169 485
Peňažné toky z finančnej činnosti 

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní 561 676 1 429 964 
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+) 561 676 1 429 964 

C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej 44 501 -42 488
Výdavky na splácanie úverov (-) -42 489 42 488
Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 643 100 - 
Výdavky na splácanie pôžičiek (-) -545 044 - 
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-) -9 257 - 
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)

-1 809

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 606 177 1 387 476 
D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov

a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)
-150 519 -28 991

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 14 052 43 086 
F. Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
30 -43

G. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)

-136 437 14 052 

Lekáreň DOM ZDRAVIA s.r.o.
IČO: 31683711

100 %

MARTEK MEDICAL SK a.s.
IČO: 31708030

100 %

PHARMEDIA spoločnosť  
s ručením obmedzeným Košice

IČO: 31675948
100 %

Lekáreň L. PASTEURA s.r.o.
IČO: 31726801

100 %

SUISSE PHARMACIA, spol. s r.o.
IČO: 31664130

100 %

Nemocnice Podlesí a.s.
IČ: 48401129

100 %

Šumperská nemocnice a.s.
IČ: 47682795

100 %

Dialýza Šumperk, spol. s r.o.
IČ: 61975567

100 %

Podhorská nemocnice a.s.
IČ: 47668989

100 %

Vítkovická nemocnice a.s.
IČ: 60793201

100 %

Hornická poliklinika s.r.o.
IČ: 47668580

48,2 %

OZ
Nemocnice Přerov

Středomoravská nemocniční a.s.
IČ: 27797660

100 %

OZ
Nemocnice Prostějov

OZ
Nemocnice Šternberk

Nemocnice Valašké Meziříčí a.s.
IČ: 26822105

100 %

Nemocnice Český Těšín a.s.
IČ: 25897551

100 %

1. Oční s.r.o.
IČ: 26825775

100 %

AGEL SK a.s.
IČO: 36658448

100 %

TYMIAN s.r.o.
IČO: 36602141

100 %

MEDI RELAX M+M s.r.o.
IČO: 35772786

100 %

AGEL DIAGNOSTIC a.s.
IČO: 36866792

100 %

Nemocnica Zvolen a.s.
IČO: 45594929

100 %
Provozovna:

Nemocnica Krupina

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
IČO: 36182672

100 %

Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča, a.s.

IČO: 36594849
67 %

Dopravní zdravotnictví a.s.
IČ: 25903659

100 %
Provozovny:

Nymburk, Česká Třebová,
Ostrava, Olomouc, Plzeň, Praha

MARTEK MEDICAL a.s.
IČ: 47675934

100 %

Distribuce, ostatní společnosti

Provoz a laboratoře

Nemocnice

Medical Systems a.s.
IČ: 26853167

100 %

Repharm, a.s.
IČ: 25319141

100 %

ZENAGEL a.s.
IČ: 27837921

100 %

P&R LAB a.s.
IČ: 16628373

100 %

CGB laboratoř a.s.
IČ: 25386735

51 %

MARTEK MEDICAL GROUP a.s.
IČ: 26819465

50 %

Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.
IČ: 25881515

Radioterapie, a.s.
IČ: 25886207

100 %

Transfúzní služba a.s.
IČ: 26797917

100 %

AGEL a.s.
IČ: 00534111

Vysvětlivky k barevnému označení společností:

Mateřská společnost

Dceřiná společnost působící v ČR

Vnukovská společnost působící v ČR

Odštěpný závod

Dceřiná společnost působící v SR

Vnukovská společnost působící v SR
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8.0Správa o  podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti ku dňu 
31. 12. 2010 aktivity  v  oblasti ochrany životného prostredia, aktivity 
v  oblasti výskumu a  vývoja, aktivity v  oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2011 
a  v nasledujúcich rokoch9.0

V priebehu mesiacov január a február 2010 bol materskou spoločnosťou AGEL a.s. uhradený zostatok 
navýšenia základného imania AGEL SK a.s., o ktorom Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo v roku 
2009. V dôsledku realizácie úhrady bola celá hodnota navýšeného základného imania splatená.

V oblasti finančného majetku došlo v priebehu roka k  nárastu objemu finančných investícií v súvislosti 
so splatením vkladov do základného imania dcérskych spoločností AGEL DIAGNOSTIC a.s. a Nemocnica 
Zvolen a.s..

Hmotný majetok AGEL SK a.s. v priebehu roka 2010 narástol v dôsledku kúpy motorových vozidiel, ktoré 
boli obstarané formou leasingového úveru pre projektových manažérov a člena predstavenstva spoločnosti. 
Z celkového počtu 5 novoobstaraných motorových vozidiel iba v jednom prípade išlo o nákup nového 
vozidla pre novoprijatého projektového manažéra, v ďalších prípadoch bol kúpou nahradený predchádzajúci 
menej efektívny nájomný vzťah.

Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia

Spoločnosť AGEL SK a.s. dodržuje všetky nariadenia a vyhlášky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia 
vyplývajúce z typu prevádzkovaných podnikateľských aktivít. Jedná sa hlavne o nakladanie s odpadmi. 
V roku 2010 mala organizácia uzatvorené zmluvy s dodávateľskými spoločnosťami, ktoré zabezpečovali 
pravidelnú likvidáciu akéhokoľvek vzniknutého odpadu.

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja

AGEL SK a.s. nerealizuje vo vlastnej réžii žiadne výskumné ani vývojové aktivity. 

Aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Spoločnosť neponúka svojim zamestnancom výhody nad rámec zákonných povinností. Zamestnanci 
organizácie sú pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ostatných predpisov 
súvisiacich s prevádzkou spoločnosti.

Spoločnosť AGEL SK a.s. považuje za prioritné v r. 2011 dokončenie procesu ekonomickej stabilizácie 
a odbornej reštrukturalizácie dcérskych spoločností, ktorých vlastníkom resp. riadiacim subjektom sa stal 
v r. 2008-2009. Za prioritné pre rok 2011 považujeme zazmluvnenie pracoviska PET/CT v Banskej Bystrici 
a zahájenie procesu prípravy vybudovania takejto kapacity v Košiciach.

Pre rok 2011 je významnou úlohou zaradenie nových dcérskych spoločností, akvirovaných v r. 2010 do 
systému riadenia skupiny AGEL. V prípade úspešnosti v obchodnej verejnej súťaži, vypísanej Košickým 
samosprávnym krajom, bude úlohou r. 2011 vytvoriť funkčný systém a prepojenie medzi existujúcimi 
nemocničnými subjektmi a novoakvirovanými subjektmi a ich zariadenie do skupinových riadiacich 
procesov.

Cieľom spoločnosti AGEL SK a.s. je nastavenie fungujúcich a osvedčených mechanizmov riadenia spoločností 
v rámci skupiny AGEL, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť s ohľadom na špecifické podmienky Slovenskej 
republiky. Jej dlhodobým cieľom je zaisťovať v regiónoch, kde zdravotnícke zariadenia pôsobia, kvalitnú 
a ekonomicky vyváženú zdravotnú starostlivosť.
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10.0Správa o vzťahoch Správa o vzťahoch10.0
Obchodné meno:
AGEL SK a.s.

Registrácia u:
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
 Oddiel Sa, vložka 3933/B

IČO:
36 658 448

Sídlo:
Prepoštská 6, Bratislava 811 01

Zastúpená:
MUDr. Milan Leckéši, predseda predstavenstva
a Ing. Pavel Hanke, MBA podpredseda predstavenstva

Správa o vzťahoch za účtovné obdobie 2010
Táto časť správy popisuje vzťahy medzi ovládajúcimi a ovládanými osobami (§66a zákona číslo 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka).

I. Všeobecné ustanovenia

1   Obchodná spoločnosť AGEL SK a.s. vznikla dňa 28.7.2006, kedy bola zapísaná do Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I. Oddiel Sa, Vložka číslo 3933/B.

2   Predmet podnikania spoločnosti AGEL SK a.s. bol ku dňu 31.12.2010:

  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej 
živnosti,
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 
 voľnej živnosti,
 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 reklamná a propagačná činnosť,
 leasingová činnosť,
 činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov, 
 podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
 vedenie účtovníctva.

3   Ovládajúcou osobou spoločnosti AGEL SK a.s. (§ 66a Obchodného zákonníka) je jej jediný akcionár 
- spoločnosť AGEL a.s., so sídlom: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04, IČ: 005 34 111, zapísaná 
v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, Oddiel B, vložka 3941.

4   Podľa dostupných informácií, získaných od spoločnosti AGEL SK a.s. bola v roku 2010 spoločnosť 
AGEL SK a.s. ovládajúcou osobou (§ 66a Obchodného zákonníka) v týchto spoločnostiach:

a) spoločnosť MEDI RELAX M+M s.r.o., so sídlom Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35 772 786
b)  spoločnosť Nemocnica Krompachy spol. s r.o., so sídlom Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy, 

IČO: 36 182 672
c)  spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, 

054 01 Levoča, IČO: 36 594 849
d) spoločnosť AGEL DIAGNOSTIC a.s., so sídlom Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 36 866 792
e) spoločnosť Nemocnica Zvolen a.s., so sídlom Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 594 929

Táto správa pojednáva taktiež o vzťahoch medzi spoločnosťami AGEL SK a.s. a dcérskymi spoločnosťami 
AGEL SK a.s. (bodom 4., písm. a) – e).

II. Zmluvy  uzatvorené  medzi  prepojenými  a spolupracujúcimi  osobami 

Spoločnosť AGEL SK a.s. mala v roku 2010 uzavreté medzi prepojenými a manažérsky riadenými osobami 
nasledovné zmluvy: 

so spoločnosťou Agel a.s.:  

  Smlouvu o půjčce zo dňa 22.4.2010, na základe ktorej poskytla spoločnosť AGEL a.s. ako veriteľ 
spoločnosti AGEL SK a.s. ako dlžníkovi čiastku vo výške 643.100,- EUR..

  Smlouvu o poskytování služeb s účinnosťou od 1.1.2010 do 31.12.2010. Odmena za poskytnuté 
služby byla stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 220.000,- EUR. 

so spoločnosťou MeDI RelAX M+M s.r.o.:

  Podnájomnú zmluvu zo dňa 30.11.2010, ktorej predmetom sú nebytové priestory slúžiace ako 
kancelárske priestory. Výška podnájmu je 3.990,- EUR ročne. Zmluva platná dňom 01.12.2010 a je 
uzatvorená na dobu neurčitú.
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so spoločnosťou Nemocnica krompachy spol. s r.o.:

  Dohodu o poskytnutí ručenia za bankový úver formou zriadenia záložného práva na pohľadávky 
voči odberateľom zo dňa 26.04.2010 na dobu neurčitú, predmetom ktorej je dohoda o podmienkach 
poskytnutia ručenia za úver, ktorý bol poskytnutý Tatra bankou, a.s. na základe Zmluvy o splátkovom 
úvere.

  Zmluvu o pôžičke zo dňa 06.05.2010 na dobu určitú do 31.05.2013. Predmetom tejto zmluvy je 
poskytnutie pôžičky vo výške 15 000,00 € za účelom úhrady záväzkov za spracovanie projektu 
pre stavebné konanie a spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov 
z EÚ v rámci Pilotnej výzvy na predloženie Žiadosti o poskytnutie Lokálnej stratégie komplexného 
prístupu, zverejnenej Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, a to na investičnú akciu 

„Rekonštrukcia a modernizácia objektu ambulancií v objekte Nemocnice Krompachy spol. s r.o..“

  Zmluvu o reklame č. 1/2010 zo dňa 02.09.2010 na dobu určitú do 31.10.2010. Predmetom tejto 
zmluvy bol záväzok obstarávateľa zabezpečiť pre objednávateľa a jeho materskú spoločnosť AGEL a.s. 
propagáciu objednávateľa ako reklamného partnera počas prípravy a konania podujatí súvisiacich 
s oslavou 110. výročia vzniku Nemocnice Krompachy, odmena vo výške 1.000,00 € bez DPH.

so spoločnosťou Všeobecná nemocnica s poliklinikou levoča, a.s.:

  Zmluvu o reklame, zo dňa 2.9.2010, ktorej predmetom je záväzok obstarávateľa zabezpečiť pre 
objednávateľa propagáciu ako reklamného partnera počas prípravy a konania podujatia, súvisiaceho 
s oslavou 110. výročia vzniku VNsP Levoča, a.s., ktoré sa bude konať 12.11.2010. Zmluva je účinná 
a platná dňom 2.9.2010.

  Zmluvu o prevode obchodného podielu uzavretá podľa § 115 Obchodného zákonníka, zo 
dňa 11.11.2010, ktorej predmetom je prevod obchodného podielu obchodnej spoločnosti TYMIAN 
s.r.o. za 1,- €. Zmluva bola uzatvorená s odloženou účinnosťou od 3.1.2011. 

so spoločnosťou Agel DIAgNOSTIC a.s.:

  Zmluvu o pôžičke zo dňa 12.05.2010, na základe ktorej poskytla spoločnosť AGEL SK a.s. ako veriteľ 
spoločnosti AGEL DIAGNOSTIC a.s., ako dlžníkovi čiastku vo výške 22.500,- EUR.

so spoločnosťou MARTek MeDICAl a.s.:

  Smlouvu o nájmu zo dňa 1.5.2010 za účelom prenájmu mobilných telefónnych prístrojov. Úhrada 
nájomného bola stanovená mesačnou paušálnou čiastkou vo výške 4.046,- Kč. Zmluva bola zjednaná 
s účinnosťou od 1.4.2010 na dobu neurčitú. 

Z vyššie uvedených zmlúv nevznikla spoločnosti AGEL SK a.s. žiadna ujma.

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

III. úkony a opatrenia prijaté v záujme prepojených osôb

V účtovnom období 2010 neboli uskutočnené žiadne opatrenia ani úkony v záujme alebo na podnet 
ovládajúcich osôb.

IV. Záver

Táto správa bola spracovaná za posledné účtovné obdobie, tj. za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010. 

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

V Bratislave dňa 18.01.2011

Ing. Pavel Hanke, MBA 
podpredseda predstavenstva 

Agel Sk a.s.

MUDr. Milan leckéši
predseda predstavenstva 

Agel Sk a.s.
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11.0Správa dozornej rady

Dozorná rada spoločnosti AGEL SK a.s. prijala na svojom zasadnutí konanom dňa 21.6.2011 jednohlasne 
uznesenie tohto znenia:

1   Trojčlenná dozorná rada spoločnosti AGEL SK a.s. dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva 
a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2010. V rámci svojej kontrolnej činnosti 
dospela k záveru, že účtovné zápisy sú vedené riadne, v súlade so skutočnosťou a že podnikateľská 
činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného 
zhromaždenia. Dozorná rada preto nemá k činnosti predstavenstva žiadne výhrady.

2   Dozorná Rada preskúmala účtovnú závierku za rok 2010 a k tejto účtovnej závierke nemá žiadne 
pripomienky ani výhrady.

3   Dozorná rada preskúmala návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti, ktorú 
predložilo predstavenstvo spoločnosti AGEL SK a.s. a k tomuto návrhu nemá žiadne pripomienky ani 
výhrady.

4   Dozorná rada preskúmala správu o vzťahoch medzi prepojenými osobami podľa § 66a zákona číslo 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a k tejto správe o vzťahoch nemá 
žiadne pripomienky ani výhrady.

5   Dozorná rada preskúmala výročnú správu vrátane správy o podnikateľskej činnosti a o stave 
majetku spoločnosti AGEL SK a.s. za rok 2010, k tejto správe nemá žiadne pripomienky ani výhrady.

6   Dozorná rada spoločnosti prejednala audítorskú správu. V priebehu prejednávania neboli členmi 
dozornej rady vznesené žiadne námietky, a preto na základe § 198 Obchodného zákonníka dozorná rada 
odporučila valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku spoločnosti AGEL SK a.s. za rok 2010.

Záverečný výrok audítora k účtovnej závierke 

a  správe o  vzťahoch medzi prepojenými osobami12.0

Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.
predseda dozornej rady spoločnosti

Agel Sk a.s.
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