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SKRÁTENÉ POMENOVANIE

VÝZNAM

spoločnosť, BIONT

kontrolovaný subjekt, BIONT, a. s.

EÚ

Európska únia
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VšZP
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ZHRNUTIE
Kontrola hospodárenia spoločnosti BIONT bola vykonaná
na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2018. Jej
účelom bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom.
BIONT je spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej
medicíny, s užším zameraním na PET. Bola založená
v roku 2004 v nadväznosti na projekt výstavby „Cyklotrónového centra SR“, ktorého cieľom bolo vybudovať mnohoúčelové vedecké, výskumné a realizačné centrum.
Projekt bol realizovaný na základe viacerých uznesení
vlády SR. Do obchodného registra SR bola zapísaná v
januári 2005.
Od svojho vzniku až do roku 2013 hospodárila so
stratou. Od roku 2014 vykazuje kladný výsledok hospodárenia. Dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia
ovplyvnil hlavne nárast výroby rádiofarmák, ako aj výkonov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Zisk v roku 2014 a v jednotlivých rokoch kontrolovaného
obdobia bol použitý na zníženie neuhradenej straty z
minulých rokov a na zákonné doplnenie rezervného fondu.
Najvýznamnejšou činnosťou spoločnosti bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej
medicíny (v priemere to bolo vyše 60 % z celkových tržieb).
Poskytovanie uvedenej zdravotnej starostlivosti je zabezpečované na základe zmlúv so súkromnou obchodnou
spoločnosťou. V tejto súvislosti uzatvoril BIONT v roku
2011 s danou spoločnosťou tri zmluvy (zmluvu o nájme
materiálno-technického vybavenia, mandátnu zmluvu o
zariaďovaní personálneho zabezpečenia a zmluvu o
spolupráci), a v roku 2012 aj zmluvu o využívaní podielu
strojového času prístroja PET. Zmluvy uzatvorené
s uvedenou spoločnosťou však boli nevyvážené,
povinnosti a sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok spoločnosti BIONT prevažovali nad povinnosťami a
sankciami predmetnej spoločnosti.
V roku 2011 bol vypracovaný aj dokument, v ktorom bol
uvedený výsledný vplyv tejto spolupráce na hospodárenie
BIONT. Podľa daného dokumentu po štyroch rokoch
spolupráce mal byť každoročne dosahovaný zisk a za
osem rokov bol vyčíslený predpokladaný celkový výsledný vplyv (zisk) v objeme 956 009 eur.
Z porovnania nákladov a výnosov z uzatvorenej mandátnej zmluvy a zmluvy o nájme však vyplýva, že v piatom
roku spolupráce bola dosiahnutá strata; celkovým výsledkom za obdobie rokov 2012 až 2017 bola strata

125 898 eur. Na základe uvedeného bola spolupráca s
touto spoločnosťou pre BIONT nehospodárna a nevýhodná.
V rámci ostatných služieb bolo zistené neopodstatnené
vynaloženie finančných prostriedkov na služby spojené s určením postavenia kontrolovaného subjektu
vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. Napriek
nejednoznačnosti tohto postavenia po zmene zákona o
verejnom obstarávaní (v apríli 2016) bola uzatvorená
zmluva na spracovanie komplexného nastavenia interných procesov verejného obstarávania vrátane spracovania smernice. Následnými rozhodnutiami predstavenstva
a dvomi právnymi analýzami bolo rozhodnuté, že spoločnosť BIONT sa nebude identifikovať ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, ale bude
využívať príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka,
týkajúce sa verejnej obchodnej súťaže.
V evidovaní a nakladaní s majetkom bolo zistené, že
spoločnosť vynaložila finančné prostriedky na obstaranie majetku, ktorý nevyužívala pri plnení úloh v
rámci predmetu činnosti, a to:
- na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu
stavby, ktorá nebola realizovaná
- na kúpu softvéru, ktorý nebol sfunkčnený a zaradený do používania
- na prepravu a umiestnenie darovaného zariadenia
(iónového projekčného litografu – IPL z Nemecka),
ktoré nikdy nebolo nainštalované.
V uvedených prípadoch nebol súčasne dodržaný
zákon o účtovníctve.
V kontrolovanom období bol zistený nesúlad so stanovami spoločnosti a štatútom dozornej rady, keď:
- v období od júna 2017 do apríla 2018 bolo predstavenstvo zložené iba z dvoch členov
- dozorná rada zasadala v rokoch 2016 a 2017 len
dvakrát, pričom podľa štatútu to malo byť minimálne raz za kalendárny štvrťrok.
Výroba a predaj liekov spoločnosti BIONT sa špecializovala na výrobu PET rádiofarmák na diagnostické účely.
Časť produkcie je určená na spotrebu vlastným zariadením nukleárnej medicíny (PET Centrom) a časť je dodávaná externým odberateľom.
V roku 2016 bol zaznamenaný pokles tržieb z predaja
rádiofarmák externým odberateľom, avšak narástla spotreba vlastným pracoviskom nukleárnej medicíny, čo
pozitívne ovplyvnilo hospodárenie spoločnosti ako celku.
Spoločnosť má v predmete činnosti uvedenú aj výskumnú činnosť, ktorú však od roku 2012 až do obdobia výkonu kontroly nerealizovala.
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1

CIEĽ KONTROLNEJ AKCIE

Do strategických oblastí zamerania kontrolnej činnosti
NKÚ SR patrí aj oblasť zdravia. Z hľadiska zdravotného
stavu obyvateľstva, najmä vplyvom nižšej očakávanej
dĺžky života, Slovensko dlhodobo zaostáva v porovnaní s
ostatnými členskými štátmi EÚ. Včasná a správna diagnostika zohráva v tejto oblasti dôležitú úlohu a môže
značne ovplyvniť jeho celkové výsledky.

Na tomto základe bola založená spoločnosť BIONT so
100-percentnou účasťou štátu, ktorá ako jediná v SR
vyrába lieky – rádiofarmaká, určené na diagnostiku rôznych ochorení, a súčasne túto diagnostiku aj vykonáva.
Cieľom kontroly bolo získať uistenie, že spoločnosť vynakladá finančné prostriedky hospodárne a efektívne, v
súlade s predmetom činnosti spoločnosti.

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom spoločnosti.
Predmetom kontroly bolo hospodárenie spoločnosti v jednotlivých rokoch.

2

RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE

Kontrolná akcia bola zrealizovaná na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2018, ako kontrola súladu.

na vývojový trend v hospodárení sú uvedené aj vybrané
údaje od roku 2013.

Bola vykonaná v súlade so zákonom č. 39/1993 Z. z. o
NKÚ SR v znení neskorších predpisov a so štandardmi,
ktoré vychádzajú z princípov kontroly v rámci medzinárodných štandardov kontrolných inštitúcií ISSAI.

Rozsah kontroly bol definovaný predmetom kontroly.

Kontrolovaným obdobím boli roky 2015 až 2017 a súvisiace predchádzajúce roky. Pre porovnanie a poukázanie
3

ZISTENIA A ODPORÚČANIA

3.1

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Preskúmanie dokladov a dokumentov, fyzická obhliadka a
rozhovory so zodpovednými zamestnancami spoločnosti
boli základom pre formulovanie záverov z kontroly.

Vznik spoločnosti BIONT bol spojený s projektom štátnej
investičnej výstavby (Cyklotrónové Centrum SR), realizovanej ÚNMS SR od roku 1997. Jeho cieľom bolo vybudovať viacúčelové, resp. mnohoúčelové vedecké, výskumné
a realizačné centrum so zabezpečením:
- základného a aplikovaného výskumu v rádiochémii,
fyzike, biológii a medicíne
- výroby rádionuklidov a rádiofarmák
- iného využitia urýchľovačových technológií v medicíne
a vo výskume materiálov.

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie (zložené z
akcionárov), predstavenstvo a dozorná rada. Kontrolou
dokumentácie v tejto oblasti bol zistený nesúlad:
- so stanovami spoločnosti tým, že predstavenstvo
bolo od júna 2017 do apríla 2018 iba dvojčlenné; podľa stanov malo byť minimálne trojčlenné
- so štatútom dozornej rady, keď dozorná rada v roku
2016 a 2017 zasadala iba dvakrát; podľa štatútu dozorná rada ako kontrolný orgán spoločnosti mala zasadať raz za kalendárny štvrťrok.

Projekt bol realizovaný na základe viacerých uznesení
vlády SR. Po otvorení PET centra v roku 2004 bola na
základe dvoch uznesení vlády SR založená akciová spoločnosť BIONT so 100-percentnou účasťou štátu. Bola
spravovaná ÚNMS SR a štyrmi ústrednými orgánmi štátnej správy (v oblasti školstva, zdravotníctva, obrany a
hospodárstva).

Hlavnými činnosťami spoločnosti bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti (v priemere 60-percentný podiel na
tržbách), výroba rádiofarmák (23-percentný) a prenájom
hnuteľných a nehnuteľných vecí (13-percentný). Jednotlivé činnosti mali rôzny vplyv na výsledok hospodárenia.

Podľa uznesenia o zmene rozdelenia správy akcií z roku
2008 sú jej akcionármi MŠVVaŠ SR (95-percentný podiel)
a ÚNMS SR (5-percentný podiel).

Okrem uvedených činností má spoločnosť v predmete
činnosti aj výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, rádioaktívnych liečiv, chemikálií a rádionuklidov.
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Rozhodnutím predstavenstva boli v roku 2011 vedecko-výskumné aktivity pozastavené, spoločnosť
až do konca kontrolovaného obdobia výskumnú
činnosť nerealizovala.

Spoločnosť od svojho vzniku až do roku 2013
hospodárila so stratou. Zmena nastala v roku 2014,
kedy nárastom výroby rádiofarmák a zdravotných
výkonov dosiahla kladný výsledok hospodárenia.

Kladný hospodársky výsledok bol dosiahnutý aj za kontrolované obdobie 2015 až 2017.
Prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za obdobie 2013 až 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka č. 1: Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia
Ukazovateľ

(v eurách)

2013

2014

2015

2016

2017

2017-2013 2017-2015

Náklady celkom

4 876 860

5 186 117

5 300 926

5 449 157

5 538 041

661 181

237 115

- na hospodársku činnosť

4 797 814

5 156 411

5 281 238

5 430 018

5 521 173

723 359

239 935

79 039

26 822

16 804

12 485

9 861

-69 178

-6 943

4 735 800

5 210 605

5 397 291

5 745 227

6 012 453

1 276 653

615 162

Výsledok hospodárenia pred zdanením

-140 986

27 495

99 647

302 742

481 701

622 687

382 054

Výsledok hospodárenia po zdanení

-140 993

24 611

96 763

296 088

474 694

615 687

377 931

7

2 884

2 884

6 654

7 007

7 000

4 123

- na finančnú činnosť
Výnosy

Daň z príjmov splatná
Zdroj: hlavné knihy a účtovné závierky spoločnosti

Zisk jednotlivých rokov, ktorý mal od roku 2014 stúpajúcu
tendenciu, bol na základe rozhodnutí valného zhromaždenia každoročne použitý na zníženie neuhradenej straty
z minulých rokov a na zákonné doplnenie rezervného
fondu.
Celkové výnosy v kontrolovanom období (2015 až 2017)
vzrástli o 11,40 % (v porovnaní s rokom 2013 to bolo o
takmer 27 %). Najväčší podiel na ich zvýšení mali tržby z
predaja služieb (najmä z poskytovania zdravotnej starostlivosti).
Prehľad tržieb v kontrolovanom období je zobrazený
v nasledujúcom grafe.

V rámci tržieb z predaja služieb boli objemovo najvýznamnejšie tržby za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(za kontrolované obdobie to bolo takmer 9 mil. eur).
Zdravotné výkony (PET vyšetrenia) boli uhrádzané na
základe zmlúv uzatvorených so zdravotnými poisťovňami,
najmä so VŠZP (62 % zo všetkých zazmluvnených výkonov).
Tržby za vlastné výrobky predstavovali tržby z výroby
a predaja rádiofarmák externým odberateľom, a to približne 70 % za dodávky v rámci SR a 30 % za dodávky do
zahraničia. Na strane tržieb z predaja vlastných výrobkov
došlo v roku 2017 k nárastu až o 23,27 %.

Graf č. 1: Prehľad tržieb v kontrolovanom období (v eurách)
4 819 361

4 613 488

4 317 701

968 265

884 630

62 718

38 642

67 513
2015

1 329 742

2016

2017

Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja vlastných výrobkov
Tržby z predaja tovaru
Zdroj: hlavné knihy spoločnosti
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Náklady spoločnosti zaznamenali v kontrolovanom období len mierny nárast (4,47 %). V nasledovnej tabuľke je uvedený
prehľad vybraných nákladov za obdobie rokov 2013 až 2017.
(v eurách)

Tabuľka č. 2: Prehľad vybraných nákladov
Ukazovateľ

2013

Náklady celkom, z nich vybrané:

2014

2015

2016

2017

4 876 860 5 186 117 5 300 926 5 449 157 5 538 041

-vynaložené na obstaranie predaného tovaru

24 810

54 081

29 271

-10 248

169 599

54 812

-služby

1 091 218 1 309 757 1 221 462 1 132 494 1 076 895

-14 323

-144 567

-osobné náklady, z toho
-mzdové náklady
-odmeny členom orgánov spoločnosti
-náklady na sociálne a zdravotné poistenie
-sociálne náklady

1 812 625 2 050 841 2 236 754 2 446 896 2 555 148
1 221 729 1 376 978 1 515 353 1 669 986 1 732 780
83 528
112 580
107 914
107 801
91 945
440 299
495 672
556 154
619 071
652 380
67 069
65 611
57 333
50 038
78 079

742 523
511 051
8 417
212 081
11 010

318 394
217 427
-15 969
96 226
20 746

-odpisy dlhodobého majetku

1 725 972 1 692 954 1 364 472 1 346 141 1 304 936

-421 036

-59 536

-101 191

2 232

127 793

Objemovo najvýznamnejšie boli osobné náklady, ktoré
predstavovali 42,13 % z celkových nákladov; v sledovanom období vzrástli o 40,96 %.
Medzi významné nákladové položky patrili aj služby
(22,13 % z celkových nákladov).
Ku kontrole boli vybrané služby týkajúce sa poskytovania
zdravotnej starostlivosti (časť 3.2) a ostatné služby, najmä
služby poradenské a právne.
Štruktúra a vývoj týchto nákladov je zaznamenaný v grafe.
Graf č. 2: Náklady na ostatné služby
120 000

(v eurách)
11 781

100 000

11 424

80 000
60 000

11 726

40 000
20 000

26 849

0
2015

88 989

2016

právne služby, poradenstvo

77 461

2017
audit

35 381

36 629

237 115

1 119 279 1 291 293 1 234 066 1 259 683 1 288 878

138 804

64 329

2017-2015

661 181

-spotreba materiálu a energie

-ostatné náklady na hosp. činnosť
Zdroj: hlavné knihy, výkazy ziskov a strát spoločnosti

100 883

2017-2013

45 471

37 613

Významnú nákladovú položku poradenských služieb
tvorilo vypracovanie analýz postavenia spoločnosti BIONT
vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. Po legislatívnej zmene zákona o verejnom obstarávaní v apríli 2016
nebolo jasné, či je spoločnosť BIONT verejným obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Jednoznačné stanovisko nemala spoločnosť ani po odpovedi k žiadosti o metodické usmernenie ÚVO. Aj napriek
nejednoznačnosti postavenia bola v auguste 2016 uzatvorená zmluva o dielo v sume 19 130 eur bez DPH, ktorej
predmetom bolo „spracovanie komplexného nastavenia
interných procesov verejného obstarávania vrátane spracovania návrhu internej smernice a manuálu na eliminovanie chýb vo verejnom obstarávaní.“
Následnými rozhodnutiami predstavenstva a dvomi právnymi analýzami z roku 2017 v celkovej sume 7 500 eur
bez DPH bolo rozhodnuté, že sa spoločnosť nebude
identifikovať ako verejný obstarávateľ podľa zákona o
verejnom obstarávaní, ale bude využívať príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa verejnej
obchodnej súťaže.
Na základe uvedeného postupu boli finančné prostriedky vynaložené na služby spojené s nastavením
procesov verejného obstarávania, ktoré v konečnom
dôsledku nie sú pre spoločnosť potrebné.

Zdroj: hlavné knihy spoločnosti

Ako vyplýva z grafu, náklady na právne služby a poradenstvo v roku 2016 a 2017 vzrástli v porovnaní s rokom
2015 takmer trojnásobne.
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3.2

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej medicíny (PET centrum) je zabezpečované na
základe zmlúv so súkromnou obchodnou spoločnosťou.

práce mal byť dosahovaný každoročný zisk a za osem
rokov uzatvorenia zmlúv bol predpokladaný celkový výsledný vplyv (zisk) vyčíslený na 956 009 eur.

V roku 2011 boli s danou spoločnosťou uzatvorené tri
zmluvy:
- zmluva o nájme materiálno-technického vybavenia
zdravotníckeho zariadenia SVaLZ pracoviska nukleárnej medicíny
- mandátna zmluva o zariaďovaní personálneho zabezpečenia zdravotníckeho zariadenia SVaLZ pracoviska
nukleárnej medicíny
- zmluva o spolupráci v oblasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti.

Z porovnania nákladov a výnosov z uzatvorenej mandátnej zmluvy a zmluvy o nájme však vyplynulo, že v piatom
roku spolupráce bola dosiahnutá strata a celkovým
výsledkom za obdobie rokov 2012 až 2017 bola strata
125 896 eur. Túto skutočnosť dokumentuje nasledovná
tabuľka.

Následne v roku 2012 bola uzatvorená tiež zmluva o
využívaní podielu strojového času prístroja PET. Podľa
tejto zmluvy bol kontrolovanému subjektu prenechaný
uvedený prístroj do dočasného odplatného podnájmu, aby
ho užíval striedavo s danou obchodnou spoločnosťou.
Prístroj bol vo vlastníctve inej spoločnosti, v ktorej je táto
súkromná obchodná spoločnosť spoločníkom.
Zmluvy uzatvorené medzi BIONT a súkromnou obchodnou spoločnosťou boli nevyvážené, povinnosti
a sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok
spoločnosti BIONT prevažovali nad povinnosťami a
sankciami predmetnej súkromnej spoločnosti.
V roku 2011 bol vypracovaný dokument vplyvu spolupráce súkromnej obchodnej spoločnosti na hospodárenie
BIONT. Podľa tohto dokumentu, po štyroch rokoch spolu-

3.3

Tabuľka č. 3: Náklady a výnosy uzatvorených zmlúv (v eurách)
Rok

Náklady
zmluva mandátna
o nájme* zmluva**

2012

9 654

2013

202 785

Výnosy
zmluva mandátna
o nájme zmluva

Rozdiel
V-N

61 511

113 202

-37 726

15 184

528 517 126 000

357 023

-60 678

2014

-11 300

523 496 126 000

429 589

43 393

2015

25 816

735 632 126 000

595 730

-39 718

2016

30 252

850 821 126 000

677 863

-77 210

2017

29 397

759 463 126 000

708 901

46 041

SPOLU
99 003 3 600 714 691 511 2 882 308
-125 896
Zdroj: zmluvy, hlavné knihy spoločnosti
Poznámky: *odpisy a opravné položky; **osobné náklady, spotreba
materiálu a liekov, rádiofarmák, energia a služby

Uzatvorenie zmlúv bolo pre BIONT nevýhodné a
nehospodárne, nemalo na hospodárenie BIONT taký
vplyv ako spoločnosť očakávala podľa dokumentu
vplyvu spolupráce.

VÝROBA, ODBYT A PREDAJ RÁDIOFARMÁK

Spoločnosť BIONT ako výrobca liekov sa zameriava na
výrobu rádiofarmák, ktoré sú určené na diagnostiku rôznych ochorení. Sortiment v kontrolovanom období tvorili
produkty, ktoré boli určené najmä pre vlastnú spotrebu na
pracovisku nukleárnej medicíny (PET výkony). Ďalšia
časť produkcie bola dodávaná externým odberateľom. Ide
o „krátkožijúce“, resp. „ultrakrátkožijúce“ rádiofarmaká,
ktoré sú po „rozplnení“ priamo aplikované pacientom,
preto nie je možná ich výroba na sklad.
Realizácia dodávok prebieha až po potvrdení prijatých
objednávok. Objednávky prijíma BIONT na dennej, príp.
týždennej báze. Po ich prijatí sa vyrobia požadované
rádiofarmaká, ktoré sú následne expedované odberateľom.

V kontrolovanom období 2015 až 2017 spoločnosť zabezpečovala prepravu rádiofarmák predovšetkým vo
vlastnej réžií – vlastnými autami. Preprava bola súčasťou
dodávky. V jednom prípade bolo dohodnuté miesto prevzatia dodávok odberateľom priamo v spoločnosti BIONT.
V nevýznamnom objeme (3 032,84 eur) bola preprava
zabezpečená sprostredkovateľom. Tento spôsob prepravy BIONT využil iba ako záložný, keďže nedokázal sám
zabezpečiť prepravu.
Rozšírením registrácie rádiofarmák sa umožnil predaj
licencií na ich výrobu a predaj vo vzdialenejších krajinách.
Licenčná činnosť bola zameraná na trhy krajín Rumunsko, Poľsko a Bulharsko.
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Objem tržieb z predaja rádiofarmák vrátane prepravy a
licencií je uvedený v grafe.
Graf č. 3: Tržby z predaja rádiofarmák a licencií (v eurách)
1 600 000

1 463 632

1 400 000
1 200 000

V roku 2016 bol zaznamenaný pokles tržieb z predaja
rádiofarmák externým odberateľom. Zvýšila sa však spotreba vlastným pracoviskom nukleárnej medicíny (PET
Centrom), čo pozitívne ovplyvnilo celkové hospodárenie
spoločnosti.
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Zdroj: hlavné knihy spoločnosti

3.4

NAKLADANIE S MAJETKOM

Spoločnosť BIONT v kontrolovanom období, resp. k
31. decembru 2017 hospodárila s majetkom v hodnote
cca 8 mil. eur (netto).
Je vlastníkom niekoľkých budov (hlavná budova, dielne,
sklady) v sídle spoločnosti. Pozemky pod týmito budovami neboli vysporiadané; sú vo vlastníctve SR a ich správcom je minoritný akcionár ÚNMS SR. Od decembra 2015
až do konca roku 2017 boli využívané bezodplatne. V
novembri 2017 bola uzatvorená medzi BIONT a ÚNMS
SR nájomná zmluva týkajúca sa uvedených pozemkov a
to na obdobie január až jún 2018. V období výkonu kontroly (november 2018) bola podpísaná dohoda o urovnaní
s úpravou a riešením sporných práv týkajúcich sa týchto
pozemkov za obdobie rokov 2016 a 2017.
Kontrolou evidencie a nakladania s majetkom bolo zistené
nedodržiavanie zákona o účtovníctve a platných postupov pri účtovaní, keď:

-

-

-

od roku 2009 až do konca kontrolovaného obdobia
bola na obstarávacom účte zaúčtovaná projektová dokumentácia a súvisiace služby pre rekonštrukciu
stavby v hodnote 285 125 eur, pričom už v roku 2011
bolo zrejmé, že rekonštrukcia stavby sa nebude realizovať
od roku 2010 až do konca kontrolovaného obdobia
bola na obstarávacom účte zaúčtovaná aj úhrada finančných prostriedkov spojených s prepravou
a umiestnením darovaného zariadenia (iónového projekčného litografu z Nemecka) v sume 20 335 eur. Aj
v tomto prípade subjekt už v roku 2011 vedel, že zariadenie sa nebude využívať
v roku 2015 spoločnosť zakúpila softvér v sume
6 674,46 eur (s DPH), ktorý nebol do konca výkonu
kontroly sfunkčnený a zaradený do používania.

ODPORÚČANIA
1. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvu zdravotníctva SR – iniciovať/prehodnotiť
zastúpenie akcionárov spoločnosti s ohľadom na objemovo najvýznamnejšiu činnosť, ktorou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti (v kontrolovanom období v priemere 60-percentný podiel z tržieb).
2. Kontrolovanému subjektu – rokovať s obchodnou spoločnosťou podieľajúcou sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej medicíny s cieľom dosiahnuť rovnocenné zmluvné podmienky spolupráce.
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4

REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU

Kontrolovaný subjekt poskytoval kontrolórom NKÚ SR
potrebnú súčinnosť. NKÚ SR počas výkonu kontroly aktívne komunikoval s kontrolovaným subjektom.
K zisteným nedostatkom boli vznesené námietky voči
pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení. Tieto boli vysporiadané ako neopodstatnené, resp.
mali charakter len doplňujúcej informácie. Následne bol
5

protokol prerokovaný a bola spísaná zápisnica o prerokovaní, v ktorej bolo štatutárnemu orgánu spoločnosti uložené v stanovenom termíne prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť NKÚ SR správu o
ich splnení, resp. plnení. Plnenie opatrení bude NKÚ SR v
rámci svojej činnosti monitorovať.

TÍM KONTROLÓROV

Kontrolu vykonali tri kontrolórky sekcie kontroly II NKÚ SR s dlhoročnou odbornou praxou v oblasti kontroly súladu.
ZÁVER
NKÚ SR vykonal kontrolu v súlade s predmetom kontroly.
Bolo preverené hospodárenie a nakladanie s majetkom
spoločnosti, vykonávanie činností spoločnosti, ako aj
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v
oblasti účtovníctva a súlad s internými dokumentmi spoločnosti.

Spoločnosť sa zameriava na diagnostiku onkologických
ochorení, s cieľom včasného zachytenia prítomnosti rakovinových nádorov v tele pacienta a tým zvýšenia pravdepodobnosti úspešnej liečby. Základom pre napredovanie
a dostupnosť najmodernejších postupov a produktov je
vývoj a výskum v tejto oblasti.

Kontrola poukázala najmä na nevyváženosť zmluvných
podmienok a nevýhodnosť uzatvorených zmlúv so súkromnou obchodnou spoločnosťou, s ktorou kontrolovaný
subjekt zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej medicíny.

Výskumnú činnosť subjekt na základe rozhodnutia predstavenstva od roku 2012 nevykonával.

KONTAKT
Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2
824 73 Bratislava

BIONT a. s.
Karloveská 63
842 29 Bratislava

+421 2 501 14 451
 info@nku.gov.sk

+421 2 206 70 749
 biont@biont.sk
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