
 
Grösslingová 5 
812 62 Bratislava 
 
 
 
 
 

P o z n á m k y  
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné údaje 
 

Názov účtovnej jednotky 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou 

Sídlo účtovnej jednotky 
 
Grösslingová 5, 812 62 Bratislava  
 

Dátum jej založenia alebo 
zriadenia 

Založená  zákonom č. 581/2004 Z. z. 
dňa 25.11.2004 
 

Identifikačné číslo organizácie 
IČO  30796482 
DIČ  2021904456 

 
 
 
 
Priemerný počet zamestnancov  na konci účtovného obdobia:  462,83 
 
 
Dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  riadna účtovná závierka k 31.12.2006 
 
 
 
 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 
Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 
 



Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na: 

Majetok a záväzky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný 
kúpou  

Obstarávacia cena za ktorú sa majetok obstaral  
a náklady súvisiace s jeho obstarávaním 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný 
vlastnou činnosťou  

Aktivácia vlastných nákladov 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný 
iným spôsobom  / 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný 
kúpou  

Obstarávacia cena za ktorú sa majetok obstaral 
a náklady súvisiace s jeho obstarávaním 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný 
vlastnou činnosťou  

/ 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný 
iným spôsobom  / 

g) dlhodobý finančný majetok  / 

h) zásoby obstarané kúpou  Obstarávacou cenou 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou  / 

j) zásoby obstarané iným spôsobom  / 

k) pohľadávky  Nominálna hodnota 

l) krátkodobý finančný majetok  / 

m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy  Nominálna hodnota 

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, 
pôžičiek a úverov  

Nominálna hodnota 

o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy  Nominálna hodnota 

p) deriváty  / 

q) majetok a záväzky zabezpečené 
derivátmi  

/ 

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný 
na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci  Nominálna hodnota  

s) majetok obstaraný v privatizácii alebo 
kúpou cez Fond národného majetku SR / 



 
Menovitou hodnotou sa oceňujú - peňažné prostriedky 

 
 

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby 
odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy  
 

Druh 
dlhodobého 

majetku 

Doba 
odpisovania 

Sadzby odpisov Odpisová metóda 

1 4 roky 25 % rovnomerná 

2 6 rokov 16,7 % rovnomerná 

3 12 rokov 8,3 % rovnomerná 

4 20 rokov 5 % rovnomerná 

 
Pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli 
hodnoty nakupované 
 
 
Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát 
 

Dlhodobý majetok Stav k 
1.1. 

Prírastky Úbytky 
Stav k 
31.12 

        
nehmotný dlhodobý majetok 4 023 2 730 0 6 753 
oprávky k nehmotnému dlh. majetku 1 006 1 688 0 2 694 
hmotný dlhodobý majetok 44 229 33 430 0 77 659 
z toho stroje, prístroje a zariadenia 27 566 33 111 0 60 677 

dopravné prostriedky 16 007 0 0 16 007 
ost. dlh. hmot. maj. 656 319 0 975 

oprávky k hmotnému dlh.majetku 15 782 16 267 0 32 049 

 
 
Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
 

Pohľadávky 
z obchodného styku 

Finančný objem 
% z celkového 

objemu pohľadávok 

do lehoty splatnosti 2 257 57,74 

po lehote splatnosti 1 943 46,26 

 
 
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období príjmov budúcich období 
 

Položky časového rozlíšenia Finančný objem 

Náklady budúcich období 609 

Príjmy budúcich období / 

 
 



 
Popis a výška vlastného imania  podľa súvahových položiek 
 

 
 

Text 

Stav vlastného imania 
v bežnom účtovnom 

období 

Sociálny fond (956) 97 

tvorba 832 

čerpanie 778 
Účet ziskov a strát (6-5) 15 186 

 
 
 
Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
 

Záväzky 
z obchodného styku 

Finančný objem 
% z celkového 
objemu záväzkov 

do lehoty splatnosti 21 245 92,37 

po lehote splatnosti 1 757 7,63 

 
 
 
Významné položky časového rozlíšenia výdavky budúcich období výnosy budúcich období 
 

Položky časového 
rozlíšenia Finančný objem 

Výdavky budúcich období 1 

Výnosy budúcich období 373 048 

 
 
 
Doplňujúce údaje k výkazu ziskov a strát 
 
Tržby za vlastné výkony 
 

Za súdne pitvy 8 816 

Za toxikologické vyšetrenie 4 571 

Za chladenie 729 

ostatné 1 203 

 
 
 
 
 
 



Ostatné výnosy 
 

Výnosy s príspevkov ZP 333 513 

Výnosy za zmenu povolenia 10 724 

 
 

Úroky 828 

Kurzový zisk 6 730 

 
 
Aktivácia, popis, výška položiek 
 

Aktivácia Finančný objem 

Aktivácia vlastných nákladov 
dlhodobý nehmotný majetok 

415 

 
 
 
Prenajatý majetok a majetok zachytený na podsúvahových účtoch 
 

Prenajatý majetok Finančný objem 

Prenajatý dlhodobý hmotný majetok 
a drobný dlhodobý hmotný majetok 

62 985 

 
 
 
 
V Bratislave dňa : 28. 1. 2008 
 
 
Zostavené dňa: 
1. 2. 2008 

Schválené dňa: 

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky 
alebo člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky:  
 
MUDr. Richard 
Demovič, PhD., v.r. 
 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 
 
Ing. Jozef Kováč, v. r. 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej za 
vedenie účtovníctva: 
 
Monika Lábodiová,v.r. 

 


	Poznámky
	Všeobecné údaje
	Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
	Menovitou hodnotou sa oceňujú - peňažné prostriedky

	Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát


