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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 

 
 

Vážení akcionári, 

Vážení obchodní partneri, 

 

pri pohľade na uplynulý rok, ktorý bol poznačený náročnosťou vytýčených úloh, som veľmi 
rád, že všetci môžeme byť s  výsledkami nášho podniku spokojní. Kladný výsledok hospodárenia vo 
výške 24 611 EUR po sérii strát minulých rokov hovorí sám za seba. Vysoká úroveň odbornosti 
všetkých zamestnancov, dôraz na bezpečnosť a nesmierne pracovné úsilie, to všetko je najväčšou 
devízou, na ktorej stojí úspech spoločnosti. 

Nukleárna medicína stále mení svoju tvár.  Rozvojom zdravotníckej techniky a vývojom 
nových rádiofarmák má odbor nukleárna medicína k dispozícii množstvo moderných a progresívnych 
in vivo diagnostických metód a liečebných postupov. Vysoká citlivosť diagnostických metód a vysoká 
špecifičnosť niektorých rádiofarmák dovoľuje diagnostikovať ochorenia aj v ich asymptomatickom 
priebehu a v období, keď sa inými metódami ešte nedajú dokázať. Význam nukleárnej medicíny 
neustále narastá. 

Zároveň sa menia aj podmienky, v ktorých funguje farmaceutický priemysel a zdravotníctvo. 
Úzka skupina zdravotných poisťovní, prostredníctvom ktorých prebieha úhrada zdravotnej 
starostlivosti, stanovením maximálnej hodnoty finančných rozsahov nepriamo reguluje objem 
vyšetrení pacientov a s tým súvisiacu spotrebu rádiofarmák. Regulované prostredie vytvára silný 
tlaku na znižovanie cien rádiofarmák i poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

V minuloročnom príhovore som vyzdvihol dôležitosť rozšírenia sortimentu vyrábaných 
rádiofarmák, zvyšovania objemu a spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako aj rozvoja 
úspešne začatého predaja know-how. Diagnostika onkologických pacientov bola popri bežnej činnosti 
sprevádzaná významným nárastom počtu nových vyšetrení s použitím ultrakrátkožijúceho 
rádiofarmaka 11C-metionínu, ktoré vykonávame ako jediné pracovisko na Slovensku. Ďalej zavedením 
výroby nových rádiofarmák 11C-cholínu a 18F - Fluóroetyltyrozínu (FET) plníme stanovené ciele a tak 
vytvárame predpoklad dosiahnutia dobrých výsledkov v budúcnosti. 

Na záver mi dovoľte poďakovať sa akcionárom za pochopenie a členom orgánov spoločnosti 
ako aj všetkým zamestnancom spoločnosti BIONT, a.s. za spoluprácu a úsilie pri doterajšom plnení 
zverených úloh. 

 

 

Peter Kováč 
predseda predstavenstva 

a  generálny riaditeľ 
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INFORMÁCIA O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI A AKCIONÁROCH 

 

ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA 

 
Predseda  doc. Ing. Peter Kováč, PhD. 

Členovia  doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. 

   MUDr. Peter Bartoň 

    

 

 

ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY 

 
Predseda  MUDr. Tomáš Haško, MPH. 

Členovia  MUDr. Peter Kuka, PhD. 

   Ing. Zoltán Kassai, PhD. 

    

  
 

AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI 

 

Akcionár
Podiel na 
hlasovacích 
právach

Iný podiel na 
ostatných 
položkách VI         
ako na ZI

absolútne v EUR v % v % v %
a b c d e

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR

33 300 552 95 95 -

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo SR

1 752 648 5 5 -

Spolu 35 053 200 100 100 -

Výška podielu na základnom imaní
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O ČINNOSTI BIONT, A.S. 

 

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ  

 

V hodnotenom období spoločnosť dosiahla najpriaznivejšie výsledky počas svojej existencie 
z pohľadu výkonnosti výroby rádiofarmák a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nárast 
výkonu sa premietol do výsledkov hospodárenia spoločnosti v podobe kladného hospodárskeho 
výsledku. 

V predchádzajúcom roku si manažment stanovil úlohu vytvoriť podmienky pre nárast 
výkonov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rozšírením diagnostických možností nukleárnej 
medicíny zavedením výroby, resp. zabezpečením nákupu nových rádiofarmák pre prípady, ktoré nie 
sú indikované na PET vyšetrenie pomocou FDG. Splnenie tejto úlohy je markantné práve 
v hodnotenom období, kedy sa prejavuje výrazný nárast diagnostiky PET/CT pomocou rádiofarmaka 
11C metionínu a rozšírenie spektra vyšetrení o novú diagnostiku PET/CT pri použití rádiofarmaka 18F-
cholínu a 11C - cholínu. 

Vyšetrenia pomocou nových rádiofarmák sú náročné z hľadiska ekonomickej efektívnosti. Ich 
cena je vyššia, ako cena vyšetrenia pomocou FDG. Je to podmienené predovšetkým cenou nových 
rádiofarmák, ktorá je, či už pre krátku dobu polpremeny, alebo pre nižšie výťažky syntéz výrazne 
vyššia. V priebehu roka sa konalo niekoľko rokovaní so zdravotnými poisťovňami. Výsledkom bola 
dohoda o cenách vyšetrení, ktoré zodpovedajú ich zvýšenej nákladovosti. 

Koncom roka 2013 sme začali rekonštrukciu časti budovy „I“ s cieľom rozšírenia pracoviska 
nukleárnej medicíny o pôvodný tomograf PET/CT Discovery LS. Reinštalácia  tomografu bola 
ukončená v septembri roka 2014. Paralelnou prácou na dvoch tomografoch sa umožnil efektívnejší 
výkon vyšetrení (z dôvodu šetrenia rádiofarmák) predovšetkým pri použití tzv. ultrakrátkožijúcich 
rádiofarmák, medzi ktoré patrí aj 11C-metionín.  

Hospodárenie spoločnosti ďalej významne ovplyvnilo aj postupné ukončenie lízingu 
technologického celku vykurovacieho systému, strojovne chladu, trafostanice a jeho refinancovanie 
bankovým úverom v celkovej výške 750 tis. Eur za finančne výhodnejších podmienok. Refinancovanie 
lízingu prinesie celkovú úsporu finančných nákladov v objeme 200 tis. Eur za obdobie piatich rokov. 
Uvedené zníženie budúcich záväzkov bolo dosiahnuté prechodom na mesačnú periodicitu splátok 
a znížením úrokovej miery z 11 % p.a. fix na float 1M Euribor + 2,3 % p.a.. Na druhej strane náklad na 
daň z pridanej hodnoty bez nároku na odpočet vyvolaný refinancovaním lízingu predstavoval 
približne 80 tis. EUR. 

 

Spoločnosť vynaložila náklady na vývoj v sume 18,9 tis. Eur, ktoré predstavujú osobné 
náklady na pracovníka vývoja výroby rádiofarmák. Výskumná činnosti nebola v hodnotenom období 
realizovaná. 

 

Na strane tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb dochádza k významnému 10 %-nému 
nárastu oproti predchádzajúcemu roku. Hospodárenie spoločnosti charakterizuje pokračujúca zmena 
podielu jednotlivých podnikateľských aktivít na tržbách z hospodárskej činnosti. Objemovo 
najvýznamnejšou činnosťou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci nukleárnej medicíny 
v podiele 61 %, ďalej výroba rádiofarmák 26 % a prenájom nebytových priestorov 12 %. Iné tržby 
z predaja predstavujú 1 %.  
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Graf 1: Podiel podnikateľských aktivít na tržbách z predaja vlastnej produkcie a služieb 

 

Bližší popis podnikateľských aktivít uvádzame v nasledujúcej časti.  

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

BIONT, a.s. má uzavreté zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti so všetkými 
zdravotnými poisťovňami. V roku 2014 bolo vykonaných 3 543 vyšetrení pomocou PET/CT 
a SPECT/CT pri vykázaní tržieb v hodnote 3 065 tis. EUR. Oproti predchádzajúcemu roku došlo 
k nárastu počtu vyšetrení o 20 % pri náraste tržieb o 18 %. Nárast výkonu a samotných tržieb bol 
dosiahnutý zvýšením efektívnosti PET Centra, ako aj rozšírením spektra výkonov zdravotnej 
starostlivosti o diagnostiku pozitrónovou emisnou tomografiou pomocou rádiofarmák iných ako 
18FDG.  

Zvýšená úroveň výkonnosti však ani v tomto roku nebola plne pokrytá finančným rozsahom 
dohodnutým v zmluvách o poskytnutí a úhrade zdravotnej starostlivosti vyšetrení onkologických 
pacientov, nakoľko bolo nevyhnutné realizovať urgentné vyšetrenia poistencov UNION ZP, a.s. aj nad 
rámec finančného rozsahu v objeme 23 % ročného limitu a v prípade VšZP, a.s. v objeme 2 % ročného 
limitu. V týchto prípadoch sme uprednostnili spoločenský záväzok spoločnosti ako poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti pred prvotným finančným záujmom a zrealizovali diagnostiku akútnych 
stavov onkologických pacientov. Vzniknutú finančnú nerovnováhu riešime rokovaniami k zreálneniu 
finančných objemov s jednotlivými poisťovňami.  

 

Výroba rádiofarmák 

Výroba rádiofarmák bola sprevádzaná zvýšeným záujmom o výrobu rádiofarmaka 11C-
metionínu, ktoré bolo dodávané výlučne vlastnému zdravotníckemu zariadeniu na základe povolenia 
hromadného použitia neregistrovaného lieku. Vzhľadom na nutnosť optimalizácie počtu výrob 
rádiofarmák, ktorý v súčasnosti dosahuje limitné hodnoty v rámci jednej zmeny, sme úpravou 
výrobných zariadení zdvojnásobili kapacitu výroby 18FDG.  

V roku 2014 bolo realizovaných 526 výrob rádiofarmák, čo predstavuje až 75 % nárast oproti 
predchádzajúcemu obdobiu. Z toho 311 výrob tvorila produkcia rádiofarmaka 18FDG a 215 výrob 
predstavovala výroba 11C-metionínu. Pre porovnanie v roku 2013 bolo realizovaných 300 výrob 
rádiofarmák,  z toho 266 bola produkcia 18FDG a 34 výrob bolo zameraných na 11C-metionín.  

Tržby z výroby a predaja rádiofarmák vrátane predaja tovaru vo výške 1 240 tis. EUR vykázali 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 12 %.  
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Rozšírením registrácie lieku biontFDG sa umožnil predaj licencií na výrobu a predaj 
rádiofarmák vo vzdialenejších krajinách. Licenčná činnosť je zameraná na trhy krajín Rumunsko, 
Poľsko a Bulharsko. Tržby z tejto činnosti predstavujúce platby a licenčné odvody boli vykázané vo 
výške 92 tis. EUR.  

Významná časť výrobnej kapacity je viazaná na zásobovanie vlastného zdravotníckeho 
zariadenia. Popri dodávkach pre externých zákazníkov v objeme 5 111 GBq FDG bolo pre vnútornú 
spotrebu BIONTu dodané 1 190 GBq FDG, čo predstavuje 19 % celkovo realizovanej aktivity. Vlastná 
spotreba rádiofarmaka 11C-metionínu dosiahla 217 GBq. 

 

Prenájom nebytových priestorov 

Objem tržieb z prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve spoločnosti a prenájmu 
zdravotníckeho zariadenia dosiahol hodnotu 731 tis. EUR, čo znamená 8 % pokles v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom. Priemerná obsadenosť priestorov účelového ubytovacieho zariadenia 
spoločnosti sa udržala na 80 %. 

 

 

 

Hospodárenie spoločnosti v celkových číslach charakterizujú kvantitatívne ukazovatele 
uvedené v nasledujúcej kapitole. 
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ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE 

 

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE 
SPOLOČNOSTI   ( v celých EUR ) 

ZA ROK 2014 

medziročná 

zmena 

oproti 2013 ZA ROK 2013 

medziročná 

zmena 

oproti 2012 ZA ROK 2012 
+  =  nárast o 

--  =  pokles o 

+  =  nárast o 

--  =  pokles o 

 Počet zamestnancov  
(priemerný evidenčný)  

52,00 8,33% 48,00 4,58% 45,90 

 Aktíva celkom (netto) 7 135 749 -0,36% 7 161 405 -2,23% 7 324 932 

 Pracovný kapitál (obežný majetok) 1 197 138 2,53% 1 167 591 -3,18% 1 205 938 
 Čistý pracovný kapitál 
(obežný majetok – krátkodobé záväzky; bez 

vplyvu zvýšenej splátky lízingu na hodnotu 

krátkodobých záväzkov v roku 2013) 

620 103 37,01% 452 584 -18,97% 558 560 

 Čistý peňažný majetok (bez vplyvu 

zvýšenej splátky lízingu na hodnotu 

krátkodobých záväzkov v roku 2013) 
550 948 53,46% 359 009 -24,07% 472 804 

 Pohľadávky  843 358 27,22% 662 928 13,16% 585 827 

 Pohľadávky z obchodného styku  781 653 24,03% 630 215 10,52% 570 229 

 Pasíva celkom  7 135 749 -0,36% 7 161 405 -2,23% 7 324 932 

 Vlastné imanie  5 481 572 0,45% 5 456 962 -2,52% 5 597 955 

 Základné imanie  35 053 200 0,00% 35 053 200 0,00% 35 053 200 

 Záväzky (bez rezerv) 1 246 121 -7,30% 1 344 247 -5,64% 1 424 617 

 Záväzky z obchodného styku  297 650 -27,53% 410 697 29,10% 318 133 

 Výnosy  5 210 729 10,03% 4 735 867 12,41% 4 212 950 

 Tržby  5 197 477 9,96% 4 726 852 12,42% 4 204 778 

 Tržby z vlastnej činnosti  5 088 214 8,30% 4 726 812 12,46% 4 203 289 

 Pridaná hodnota  2 490 326 -0,05% 2 491 505 7,94% 2 308 162 

 Náklady  5 186 117 6,34% 4 876 860 8,53% 4 493 759 

 Vlastné náklady výroby  4 752 774 17,41% 4 047 932 34,63% 3 006 729 
 Výsledok hospodárenia pred 
zdanením  

27 495 119,50% -140 986 49,79% -280 790 

 Výsledok hospodárenia bez 
odpisov  a pred zdanením ( EBTDA ) 

46 750 -88,49% 406 251 13,46% 358 051 

Produktivita práce na 1 EUR 
mzdových nákladov 

3,70 -4,49% 3,87 2,32% 3,78 

Produktivita práce na 1 
zamestnanca 

97 850 -0,63% 98 475 7,54% 91 575 

Rentabilita tržieb 1%  -3%  -7% 

HV / Základné imanie 0,1%  -0,4%  -0,8% 

 Ukazovatele likvidity       

 Likvidita I.stupňa - pohotová ( opt. 0,2 - 0,5 )  0,49  0,58  0,83 

 Likvidita II.stupňa - bežná  ( opt. 0,7 - 1,2 )  1,95  1,50  1,73 

 Likvidita III. stupňa. - celková ( opt. 1,5 - 2,5 )  2,07  1,63  1,86 
     

 Ukazovatele obratovosti (aktivity) 
v dňoch ( v pomere k denným tržbám) 

    

 Doba obratu zásob  4,85  7,22  7,44 

 Doba inkasa krátkod. pohľadávok  59,22  51,19  50,85 

 Doba inkasa pohľ. z obch. styku  54,89  48,66  49,49 

 Doba splácania  záväzkov  20,90  30,51   27,62 

(tab. 1)      
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TECHNICKÝ, INVESTIČNÝ ROZVOJ A STAROSTLIVOSŤ O TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 

 

V roku 2014 boli vykonané viaceré investície k technickému zabezpečeniu vlastnej činnosti s 
cieľom rozšírenia kapacity výroby rádiofarmák a výkonu vyšetrení pomocou pozitrónovej emisnej 
tomografie.  Celková výška priamych investícií predstavovala 279 490 Eur. Najvýznamnejšou bola 
rekonštrukcia a rozšírenie časti budovy o ďalšie pracovisko nukleárnej medicíny s reinštalovaním 
tomografu PET/CT Discovery LS v celkovej výške 167 397 Eur. Okrem rekonštrukcie budovy 
spoločnosť obstarala nasledovný dlhodobý majetok: 

• vybavenie pracovísk ( automatická rozplňovacia jednotka rádiofarmák, dozimetrické 
meradlá, osciloskop ) v sume 51 054 Eur,  

• automobily na prepravu rádiofarmák v sume 41 746 Eur,  

• manažérsky softvér a softvér na spracovanie dokumentácie pre registráciu liekov v sume 
15 500 Eur,  

• demontovateľný prístrešok k ÚUZ BIONT, a.s. v sume 2 348 Eur, 

• iný majetok v sume 1 445 Eur. 
 

Celkové náklady na opravy a údržbu predstavovali 303 tis. Eur, ktoré tvoria najmä zmluvné 
servisné prehliadky strojov a zariadení budov spoločnosti. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli 
náklady na opravy navýšené o náklady na opravu a oživenie PET/CT Discovery LS tomografu v novom 
pracovisku PET Centra v sume 43,6 tis. Eur a o opravu horúcej komory a zariadení výroby rádiofarmák 
v celkovej sume 42,2 tis. Eur 

 

POLITIKA V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 

Spoločnosť v roku 2014 zamestnávala v priemernom prepočítanom počte 52 zamestnancov.  
S úzkou špecializáciou podnikateľskej aktivity na výrobu rádiofarmák a poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v odbore nukleárna medicína súvisí nízka fluktuácia zamestnancov spoločnosti. Práca 
s ionizujúcim žiarením vyžaduje aj zvýšenú starostlivosť o zamestnancov najmä pri zabezpečení 
osobnej dozimetrie, osobných ochranných pomôcok a pravidelnej lekárskej starostlivosti. 
Rozhodnutím UVZ SR ku kategorizácii rizikových prác v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov bolo až 39 pracovných 
pozícií zaradených do tretej kategórie rizikových prác. Náklady spojené s bezpečnosťou a ochranou 
zdravia pri práci plne znáša spoločnosť, čo je zrejmé aj z prehľadu výdavkov na zamestnancov za rok 
2014. 

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV ZA ROK 2014 ( v EUR )  

  

 Mzdové náklady  1 376 978 

 Odvody z miezd  521 655 

 Osobné ochranné pomôcky  19 211 

 Príspevky na DDS  21 256 

 Sociálny fond  7 190 

 Stravovanie zamestnancov  19 713 

 Rekondičné pobyty, lekárske prehliadky ( 3. kat. ) 15 865 

 Ostatné sociálne náklady  1 587 

 Spolu  1 983 455 

Priemerný evidenčný počet pracovníkov – 
prepočítaný / rok 

52 
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 Výdavky na 1 pracovníka v EUR  

 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2014 38 143 

 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2013 35 815 

 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2012 33 332 

(tab. 2)  

 

Fyzický stav zamestnanosti k 31.12.2014 predstavoval 59 zamestnancov, z toho 27 žien. 
Rozloženie zamestnanosti vo fyzických osobách v nadväznosti na organizačnú štruktúru je 
znázornený v nasledovnom grafe. 

 

 

Graf 2: Rozloženie zamestnanosti v nadväznosti na organizačnú štruktúru 

 

Nárast evidenčného počtu zamestnancov súvisí s personálnym posilnením oddelenia PET 
Centrum.  

 
 
 
 

SPRÁVA O STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI 

 

Spoločnosť BIONT, a.s. hospodárila v roku 2014 podľa účtovných výkazov s dlhodobým 
nehmotným a dlhodobým hmotným majetkom v netto hodnote 5 825 tis. EUR.  

Dlhodobý nehmotný majetok predstavoval ku koncu roka v netto hodnote 14 tis. EUR. 
Dlhodobý hmotný majetok dosiahol v netto hodnote 5 811 tis. EUR.  

Oprávky k dlhodobému majetku k obstarávacej cene odpisovaného majetku predstavujú 
50 % a opravné položky vytvorené k dlhodobému majetku po zohľadnení reálnej trhovej situácie 
k jeho obstarávacej cene tvoria podiel 38 %. 
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Štruktúra dlhodobého hmotného majetku v netto hodnotách je nasledovná: 

pozemky 510 tis. EUR 

budovy, stavby 4 096 tis. EUR 

samostatné hnuteľné veci 1 118 tis. EUR 

ostatný dlhodobý hmotný majetok  1 tis. EUR 

obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 86 tis. EUR 

 Hodnota a zloženie dlhodobého hmotného majetku zásadnou mierou ovplyvňuje 
ekonomickú situáciu spoločnosti BIONT, a. s. Ide o celkovo vysoké hodnoty majetku, predstavujúceho 
technickú základňu výskumu a vývoja spoločnosti, ktorá nie je priamo využívaná v rámci 
podnikateľskej činnosti a svojimi odpismi neúmerne zaťažuje nákladovú stránku hospodárenia 
spoločnosti v porovnaní s dosiahnuteľnou ekonomickou výkonnosťou.  

Manažment spoločnosti po prehodnotení ocenenia majetku v účtovníctve spoločnosti 
vedeného na báze historických cien vo vzťahu k súčasnej situácii na trhu s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti pristúpil k tvorbe opravných položiek k dlhodobému majetku aj v roku 2014. Zreálnením 
ocenenia majetku, tak súvaha poskytuje informáciu o hodnote majetku spoločnosti ako uceleného 
podniku.  

Vlastné imanie spoločnosti predstavuje 5 482 tis. EUR, t.j. 15,6 % hodnoty základného 
imania. Záväzky spoločnosti dosahujú objem 1 617 tis. EUR, t.j. 22,7 % z celkovej hodnoty pasív, čo 
zodpovedá úrovni predchádzajúceho roka.  

V roku 2014 bol dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia. Zisk predstavuje 26 tis. EUR. 
Neuhradená strata  minulých období v kumulovanej hodnote 29 596 tis. EUR predstavuje až 84 % 
základného imania. O dosiahnutí vysokého podielu straty na hodnote základného imania bolo valné 
zhromaždenie informované v súvislosti so zámerom tvorby opravných položiek k dlhodobému 
majetku v roku 2008 v objeme 23 445 tis. EUR.  

Finančná situácia spoločnosti je zaťažená prijatým bankovým úverom s celkovou istinou 
750 tis. Eur, ktorým spoločnosť refinancovala existujúci lízing zariadení. Spoločnosť je likvidná. Ku 
koncu roka spoločnosť vykazuje negatívny tok peňažných prostriedkov, ktorých stav klesol o 21 % 
oproti minulému roku. 

V nadväznosti na hrozbu uplatnenia sankcií za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity 
zo strany dodávateľa elektrickej energie ( SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ) za mesiace december 2009 až 
marec 2010 vo výške 128 tis. EUR, o ktorej sme informovali aj v účtovnej závierke k 31.12.2009, 
považujeme za potrebné uviesť, že vzhľadom na neúspešnosť vzájomných rokovaní manažment 
rozhodol o tvorbe rezervy na prípadný súdny spor v sume zodpovedajúcej výške požadovanej sankcie 
za prekročenie rezervovanej kapacity a sankcie za odstúpenie od zmluvy. Rezerva bola tvorená 
postupne podľa aktuálnosti hrozby a to v sume 127 844,22 EUR v roku 2010 a v sume 121 800,78 EUR 
v roku 2011. Uplatnenie sankcií je podľa názoru manažmentu v rozpore so zmluvou o združenej 
dodávke elektriny, nakoľko pre predmetné obdobie bola zmluvne dohodnutá skúšobná prevádzka 
pre stanovenie rezervovanej kapacity. Uvedený spor je predmetom súdneho pojednávania, ktorého 
prvé zasadanie sa konalo 27.3.2014, následne 16.7.2014 a dátum ďalšieho zatiaľ nebol stanovené.  

 



 

11 

 

 

ZÁMERY SPOLOČNOSTI NA ROK 2015 

 

Zámery spoločnosti na rok 2015 sú pokračovaním plánu z prechádzajúcich rokov, t.j. vytvoriť 
podmienky pre nárast výkonov rozšírením diagnostických možností nukleárnej medicíny. Okrem už 
vyrábaných liekov 11C-metionínu a 11C-cholínu na vyšetrovanie karcinómov prostaty sa počíta so 
zavedením výroby rádiofarmaceutického prekurzoru [64Cu]cuprymina. Pri väčších počtoch pacientov 
sa počíta s využitím komerčne dostupného 18F-cholínu, ktorého registráciu plánujeme začať v roku 
2015.  

Ďalším zámerom spoločnosti na toto obdobie je posilnenie exportu rádiofarmák, 
rádionuklidov a rádionuklidmi značených látok do okolitých krajín, predovšetkým do Rakúska. Z tohto 
dôvodu počítame so zintenzívnením výroby a predaja 18F-fluoro-etyl-tyrozínu (FET), prípadne aj 
ďalších značených chemikálií.  

Pri predpoklade vývoja hospodárenia v roku 2015 uvažujeme o ustálenom objeme 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, znížení rozsahu plochy prenajatých nebytových priestorov vo 
vlastníctve spoločnosti, vynútenom znižovaní jednotkových cien a zvýšení objemu vyrábaných 
rádiofarmák. Výkonnosť spoločnosti očakávame na úrovni minulého roka s miernym nárastom 
pri dosiahnutí vyrovnaného výsledku hospodárenia.  
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ZÁVER 

 

Podnikateľská činnosť spoločnosti začiatkom roka 2014 nadväzuje na zmeny realizované 
v predchádzajúcom roku. Popri ustálenom predaji hlavného produktu biontFDG sa zaviedla výroba 
a využívanie ďalších rádiofarmák, zvýšila sa kapacita výroby, čo umožnilo až 75 % zvýšenie počtu 
výrob liekov na báze 18F a 11C.  Rozšírenie výroby liekov umožnilo vykonávať PET/CT vyšetrenia 
zamerané na ďalšie indikácie, ktoré doteraz nebolo možné diagnostikovať. Paralelným reinštalovaním 
ďalšieho PET/CT tomografu sa dosiahlo maximálne využitie ultrakrátkožijúcich rádiofarmák na báze 
11C pri výkone diagnostiky. 

Manažment spoločnosti týmto splnil vytýčené ciele zamerané na zvýšenie predaja 
rádiofarmák a efektívnosti výkonu zdravotnej starostlivosti. Uplynulý rok možno považovať za 
začiatok rastu spoločnosti, ktorý je sprevádzaný nárastom tržieb a rozšírením sortimentu vyrábaných 
liekov a poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti.  
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VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU 

 

V roku 2014 spoločnosť BIONT, a.s. dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení – zisk vo výške 24 611,74 EUR. 

 

V nadväznosti na Obchodný zákonník, §§ 179 a 217 a v súlade s platnými Stanovami akciovej 
spoločnosti BIONT, čl. 16 a čl. 18, predstavenstvo spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu 
nasledovný spôsob rozdelenia zisku z hospodárenia v roku 2014: 

1. doplnenie zákonného rezervného fondu o sumu 10 % z čistého zisku vyčísleného 
v riadnej individuálnej účtovnej závierke, t.j. o 2 462 EUR po zaokrúhlení a 

2. použitie zvyšnej časti zisku vo výške 22 149,74 EUR na krytie neuhradenej straty 
z minulých období.  

 

 

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení - rok 2014  

 (v celých EUR) 

   Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie  24 611 

 Neuhradená strata minulých rokov   -29 596 239  

  
 Rozdelenie výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie 

1. doplnenie zákonného rezervného fondu 2 462  

 zostatok zákonného rezervného fondu po doplnení 2 462  

  

2. zníženie neuhradenej straty minulých období -22 149 

 zostatok neuhradenej straty minulých rokov po znížení -29 574 090  

 (tab. 3)  
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
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SPRÁVA DOZORNEJ RADY BIONT, A.S. 
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ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 

 

PROFIL SPOLOČNOSTI 

 
OBCHODNÉ MENO 

SÍDLO 
IČO 

 
ZÁKLADNÉ IMANIE 

 
ZALOŽENIE A VZNIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDMET ČINNOSTI 

BIONT, a.s. 
Karloveská 63, 842 29 Bratislava 
35917571 
 
35 053 200 EUR 
  

Akciová spoločnosť BIONT, a.s. so 100 % účasťou štátu vznikla dňa 
21. januára 2005 v súlade s UV SR č. 1195/2004 a UV SR č. 1003/2004. 
Spoločnosť získala dlhodobý hmotný majetok nepeňažným vkladom do 
základného imania od zakladateľa ÚNMS SR.  
BIONT, a.s. vydal  6 600 ks akcií v dvoch emisiách v rôznych menovitých 
hodnotách. Prvá emisia, ktorú upísal ÚNMS SR, predstavovala 1 000 ks 
akcií v jednotkovej hodnote 1 mil. EUR a v evidencii CDCP, a.s. bola 
zaregistrovaná pod číslom ISIN: EUR1110010933 dňa 12.5.2006. Následná 
emisia 5 600 ks akcií v jednotkovom kurze 10 tis. EUR bola vyvolaná 
navýšením základného imania spoločnosti o peňažný vklad v hodnote 56 
mil. EUR, ktoré realizovali ministerstvá hospodárstva, zdravotníctva, 
školstva a obrany v pomere podľa UV SR č. 1195/2004. V evidencii CDCP, 
a.s. bola zaregistrovaná dňa 12.5.2006 pod číslom ISIN: EUR1110010941. 
 
Spoločnosť podniká v nasledovných činnostiach: 
1. výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, 
2. poradenstvo v oblasti aplikácií chemických a fyzikálnych techník, 
3. vzdelávacia činnosť v oblasti farmácie, chémie a fyziky, 
4. organizovanie seminárov, školení, kultúrnych a spoločenských 

podujatí, 
5. inžinierska činnosť – obstarávacie služby v stavebníctve, 
6. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb, 
7. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, 
8. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, 
9. zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

a ambulancia v odbore nukleárna medicína, 
10.  výroba liekov. 

 
 

KONTAKTY 

 
BIONT a.s.                     
Karloveská 63  
842 29 Bratislava                                             
  
IČO: 35 917 571 
DIČ: 2021932748  
IČ DPH: SK2021932748 

Tel.:  +421-2-20670 749 
Fax : +421-2-20670 748 
E-mail: 
biont@biont.sk 
order@biont.sk (výroba rádiofarmák) 
pet@biont.sk (PET Centrum) 
web: www.biont.sk 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 
Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky podniku na Slovensku ani v zahraničí. 

Štruktúra vnútropodnikových útvarov spoločnosti je uvedená v nasledovnej schéme: 
 
 
 

 

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

DOZORNÁ RADA 

PREDSTAVENSTVO 

Generálny 
riaditeľ 

Útvar zabezpečenia kvality Útvar generálneho riaditeľa 
 

Oddelenie ekonomiky a 
správy 

 
Oddelenie 

výroby 
rádiofarmák 

 

 
Oddelenie 

kontroly kvality 
rádiofarmák 

 
Oddelenie 

PET Centrum 

Sekretariát 

Úsek radiačnej ochrany 
















































































