
Oznámenie o konaní  valného zhromaždenia 

 

Predstavenstvo  ZTS INMART  a.s., T.G.Masaryka 1, 940 48  Nové Zámky, zvoláva  

 

riadne valné zhromaždenie  

 

spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 29.júna 2021 o 9,00 hod. v sídle spoločnosti. 

 

Program: 

1. Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov  a voľba orgánov valného 

zhromaždenia. 

2. Výročná správa o hospodárení za rok 2020 – schválenie. 

3. Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní  

hospodárskeho výsledku za rok 2020, schválenie  audítora na rok 2021  

4. Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti . 

5. Rôzne. 

6. Záver.  

 

 

Prezentácia  sa začína  o 08,45 hod. v mieste konania valného  zhromaždenia . 

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti  na riadnom valnom zhromaždení je deň  

24. jún 2021  . 

Akcionár sa pri prezentácii preukáže preukazom totožnosti, resp. výpisom z obchodného 

registra nie starším, ako tri mesiace a splnomocnenec úradne overeným splnomocnením.  

Náležitosti oznámenia, poučenia, podklady, dokumenty a návrhy pre rokovanie valného 

zhromaždenia podľa § 184a, §202 bod 2,  zákona 513/1991 Zb. a tiež regulované informácie 

podľa zákona 429/2002 Z.z. sú zverejnené  na internetovej stránke www.ztsinmart.sk   a na 

úradnej tabuli v sídle spoločnosti.  

Akcionári majú tiež práva vyplývajúce z § 192  zákona 513/1991 Zb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ztsinmart.sk/
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Poučenia akcionárov podľa § 184 a, ods. l Obchodného zákonníka, podklady, dokumenty 

a návrhy k rokovaniu  valného zhromaždenia spoločnosti ZTS INMART  a.s.  

 dňa 29.06.2021.  

 

 

     Každý akcionár vedený v zozname akcionárov spoločnosti v CDCP SR k rozhodujúcemu 

dňu má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom 

informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, alebo záležitostí osôb ovládaných 

spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom  rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na 

ňom návrhy. 

     Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške 

základného imania. 

     Akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 

5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať o zvolanie 

mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí, alebo doručiť  

žiadosť o doplnenie programu valného zhromaždenia. Žiadosť musí byť odôvodnená alebo 

k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie 

programu už zvolaného valného zhromaždenie musí byť  doručená najneskôr 20 dní pred 

konaním valného zhromaždenia. 

     Akcionár sa môže na valnom zhromaždení zúčastniť v zastúpení na základe písomného 

splnomocnenia. V prípade, že akcionár splnomocní k účasti na valnom zhromaždení člena 

dozornej rady spoločnosti, musia byť súčasťou splnomocnenia aj konkrétne pokyny na 

hlasovanie  o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia.  

     Vzor tlačiva splnomocnenia k zastupovaniu na valnom zhromaždení a oznámenia 

o vymenovaní splnomocnenca, je v prílohe poučenia. 

     Akciová spoločnosť emitovala celkom  11 458 akcií , ISIN:CS0009014857, každú 

v menovitej hodnote 33,19 € 

Pri hlasovaní na valnom zhromaždení akcionár disponuje hlasom vyjadreným menovitou 

hodnotou jeho akcií .  

 

Prílohy: 

1. Vzor splnomocnenia akcionára k účasti na valnom zhromaždení v zastúpení 

2. Oznámenie o vymenovaní splnomocnenca 

3. Výročná správa spoločnosti za rok 2020 

4. Ročná účtovná závierka, návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za 

rok 2020, vrátane príloh 

5. Mená osôb navrhovaných na zvolenie do  orgánov spoločnosti  

6. Návrhy znenia uznesení k jednotlivým bodom programu 
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„ VZOR“ 

 

                                                                                                                               Príloha č. l 

 

 

Splnomocnenie akcionára k účasti na valnom zhromaždení v zastúpení 

 

Akcionár – Splnomocniteľ 

Titul, meno, priezvisko/ obchodné meno: 

Bydlisko / sídlo:                                       

Dátum narodenia / IČO: 

Zapísaný v / len pri právnických osobách: 

Konajúci prostredníctvom: 

(ďalej len „Splnomocniteľ“) 

 

Zastúpenie – Splnomocnenec 

Titul, meno, priezvisko/ obchodné meno: 

Bydlisko / sídlo:                                       

Dátum narodenia / IČO: 

Zapísaný v / len pri právnických osobách: 

Konajúci prostredníctvom: 

(ďalej len „Splnomocnenec“) 

 

     Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca, aby v zmysle ust. § 31 a nasl. 

Občianskeho zákonníka vykonával v mene a na účet Splnomocniteľa všetky práva 

Splnomocniteľa ako akcionára spoločnosti ZTS INMART   a.s., T.G.Masaryka  1 , 940 48 

Nové Zámky, IČO 31 562 361 , zapísanej v Obchodnom registri venom Okresným súdom 

v Nitre , odd.: Sa, vložka č. 10428/N, ďalej len „spoločnosť“ na mimoriadnom valnom 

zhromaždení, ktoré je zvolané na deň 29.06.2021 o 9,00 hodine, do sídla spoločnosti ZTS 

INMART  a.s. , T.G.Masaryka 1, Nové Zámky . 

     Splnomocnenec je oprávnený na valnom zhromaždení na výkon všetkých práv, ktoré 

právny poriadok SR priznáva akcionárovi spoločnosti, najmä hlasovať, podávať návrhy, 

požadovať informácie. 

     Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu konania zvolaného valného zhromaždenia. 

 

V dňa 

                             

                                                                                                  ................................... 

                                                                             Splnomocniteľ (úradne overený podpis) 

 

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam. 

 

                                                                                                    ................................... 

                                                                              Splnomocnenec , podpis 
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                                                                                                              Príloha č. 2 

 

Oznámenie o vymenovaní splnomocnenca 

 

     V zmysle § 184a ods. 2, písm. f Obchodného zákonníka spoločnosť prijíma oznámenie 

o vymenovaní splnomocnenca, resp. o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní 

splnomocnenca k účasti na valnom zhromaždení na emailovej adrese: ztsinmart@ztsinmart.sk 

, najneskôr do 15.00 hodiny   dňa pred konaním valného zhromaždenia. 

 

     Splnomocnenec odovzdá plnú moc s úradne overeným podpisom akcionára – 

splnomocniteľa pri prezentácii, rovnako aj oznámenie o zmene udeleného splnomocnenia, 

resp. odvolanie splnomocnenca, ak sa akcionár zúčastní valného zhromaždenia osobne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

mailto:ztsinmart@ztsinmart.sk
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    Príloha č. 5 

 

 

Mená osôb navrhovaných na zvolenie do predstavenstva   spoločnosti ZTS INMART  a.s. 

Nové Zámky  

 

 

       

Predstavenstvo spoločnosti  :  

 

 

 

Dozorná rada spoločnosti :   Oľga Puchoňová 
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                                                         Príloha č. 6 

                                                      Návrhy znenia uznesení 

k jednotlivým bodom programu  valného zhromaždenia 

 

K bodu 1: Otvorenie, výsledky  prezentácie prítomných akcionárov a voľba orgánov 

                 valného zhromaždenia 

 

Uznesenie:  

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie výsledky prezentácie: 

Na valnom zhromaždení je prítomných          akcionárov , ktorí disponujú celkom 

hlasmi, čo predstavuje            % na počte hlasov pripadajúcich na základné imanie 

spoločnosti. 

Valné zhromaždenie schválilo zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia: 

Predseda:   František Zvrškovec 

Zapisovateľ:   Anna Poláková   

Overovatelia zápisnice:  

Skrutátor:    

      

K bodu č.2: Výročná správa za rok 2020 – schválenie  

 

Uznesenie :  

Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti  ZTS INMART a.s. za rok 2020. 

 

K bodu č. 3: Ročná účtovná závierka  a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku 

spoločnosti  ZTS INMART a.s. za rok 2020   

 

Uznesenie :  

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020, vykázaný 

zisk  spoločnosti  v čiastke 1 301,56 €   , zaúčtuje nasledovne  . 

Zisk    vo výške 1 301,56  €    zaúčtovať  nasledovne :  

- Tvorba zákonného rezervného fondu vo výške               130,16 € 

- Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške                1 171,40 €   

 

 

Za audítora na rok 2021 schválilo Audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o. č. licencie UDVA 

406, v zastúpení audítor Mgr.Peter   Šebest .  

 

 

K bodu 4: Voľba   orgánov spoločnosti  

Uznesenie: 

A. Valné zhromaždenie odvolalo z funkcie: 

- člena  dozornej rady    : Oľga  Puchoňová   

  dňom konania valného zhromaždenia, t.j. 29.06.2021 

 

 

B. Valné zhromaždenie schválilo do  funkcie: 

- člena dozornej rady : Oľga Puchoňová        

  dňom konania valného zhromaždenia, t.j. 29.06.2021 



ZTS INMART a. s.  

T.G.Masaryka 1  

940 48 Nové Zámky   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VÝROČNÁ   SPRÁVA  

ZTS INMART a.s. Nové Zámky   

za rok 2020 
 

 

 

 
 

Podklad pre zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  

ZTS INMART  a.s Nové Zámky 

Dňa 29.06.2021 v Nových Zámkoch  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : predstavenstvo spoločnosti     

 

 

 

 

 

Máj   2021 
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1.   Základné údaje o spoločnosti 

 

Obchodné meno:  ZTS INMART a.s. 

Sídlo:    T.G.Masaryka 1 , 940 48 Nové Zámky   

Dátum založenia:  1. 5. 1992 na čas neurčitý 

IČO:    31 562 361 

IČ DPH:   SK2020401130    

Zaregistrovaná:  Obchodný register Okresného súdu Nitra  

    Oddiel: Sa, vložka č.10428/N 89/L 

 

Základné imanie:  380 291,02 EUR 

 

Predmet činnosti:   

-   sprostredkovanie obchodu 

-   výskum a vývoj 

-   výskum trhu a verejnej mienky 

-   podnikateľské poradenstvo 

-   vedenie účtovnej evidencie 

-   leasing spojený s financovaním 

-   prenájom strojov a zariadení bez obsluhy 

-   výroba elektrických zariadení  

-   výroba strojov a zariadení  

 

 

Orgány spoločnosti: 

 

od 1.1.2020 – 31.12.2020 

 

Predstavenstvo :  

František Zvrškovec - predseda      

Ing.Bohumil Fedor    - člen 

   Mgr.Martina Šolcová   - člen 

 

Dozorná rada:       

                    Ing. Miroslava Sanigová  - člen  

          Ing. Marián Novosad  - člen 

      Oľga Puchoňová   - člen 
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Predstavenstvo predkladá v zmysle  zákona §20 o účtovníctve ročnú finančnú správu v  nasledovnom rozsahu: 

Informácie v zmysle §20 ODSEK 1:  

a) Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, 

o významných rizikách a neistotách, ktorým je vystavená:  

Spoločnosť dosiahla v roku  2020 zisk vo výške  1 302 €  , ktorý súvisí so 

zmluvou o spoločnom výskume .  Náklady pozostávali z výskumných  

nákladov, odpisov a bežných prevádzkových nákladov.   

    

Spoločnosť zvážila všetky potenciálne dopady COVID 19 na podnikateľské aktivity 

v oblasti výskumu a vývoja a dospela k záveru, že tieto nebudú  mať podstatný vplyv 

na činnosť spoločnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov. 

 

Zrušenie výzvy v oblasti strategického výskumu Ministerstvom školstva výrazne 

ovplyvní činnosť spoločnosti v ďalšom roku.  

 

 

Strategický zámer :   

 

1. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosti bol  realizovaný  

projekt : Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní.  

Projekt sa realizoval na základe  Zmluvy medzi ZTS INMART, a.s. a  Agentúrou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre  Štrukturálne fondy EU 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá  bola uzatvorená 

a podpísaná dňa  14.12.2010. Partnerom v realizácii projektu bola Slovenská 

technická univerzita v Bratislave v súlade so zmluvou o partnerstve zo dňa 

9.12.2010. Spoločnosť naďalej rozvíja svoju vedomostnú základňu pre rozvoj 

geotermálnych energetických systémov a vytvára partnerstvá pre realizáciu svojich 

strategických zámerov.  

 

2. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosť bude v najbližších 

rokoch realizovať interný projekt s cieľom vývoja metódy tzv. blokovej ťažby.  

Uplatnením výsledkov tejto metódy môže dôjsť k radikálnemu zníženiu nákladov 

pre banský a energetický priemysel.  

Na základe strategického zámeru predstavenstvo buduje partnerstvá a vzťahy 

v záujme realizácie výskumu a vývoja zameraného na realizáciu špeciálnych 

technologických zariadení geotermálnych systémov.  

 

3. Spoločnosť sa zúčastnila prípravy viacerých projektov a spoločne s akademickou 

obcou  bola  očakávaná odpoveď na podanú žiadosť o NFP na Výskumnú agentúru  

(z marca 2019). 

Výskumnej agentúre sa nepodarilo vyhodnotiť predmetnú výzvu, čím bola 

spôsobená podstatná zmena v plánovaní spoločnosti .  

 

Predstavenstvo nepredpokladá riziká  z podnikateľskej činnosti, a vyskytujúce 

problémy   sa riešili priebežne v rámci hospodárskeho roka . 
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Spoločnosť vykonáva svoju činnosť prevažne cez predstavenstvo a pre výkon iných 

výskumných aktivít uzatvára zmluvné vzťahy s vybranými expertami a svojou 

činnosťou neovplyvňuje životné prostredie. 

 

b.) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia, za      ktoré sa vyhotovuje výročná správa: 

Spoločnosť pripravuje registráciu na Ministerstve školstva. Ktorá ju 

oprávňuje          k vykonávaniu výskumu a vývoja. 

c.) Predpokladom  budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky: 

Spoločnosť predpokladá v nasledovnom období vyvážené hospodárenie. 

d.) Nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja: 

Spoločnosť v sledovanom období uskutočňovala výskum a vývoj 

existujúcich a nových výrobkov. Spoločnosť v sledovanom období 

nevynakladala prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

e.) Nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov 

a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej 

jednotke: 

Spoločnosť v nasledovnom období nenadobudla vlastné akcie ani akcie 

v materskej účtovnej jednotke. 

f.) Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2020 : 

Ročná účtovná závierka spoločnosti ZTS INMART a.s., Nové Zámky za rok 2020 

bola vykonaná spôsobom  stanoveným príslušnými predpismi pre zúčtovacie obdobie. 

Daňové priznanie bude  odovzdané do 30.06.2021 .  

 
Hospodársky výsledok spoločnosti je účtovnou závierkou podnikateľov v podvojnom 

účtovníctve k 31.12.2020 . 

 

Návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku: 

 

Hospodársky výsledok účtovný pred zdanením :  

- Zisk  :                                                               2 645,75  €  

Daň z príjmu odložená :                                    - 1 344,19  €      

Daň z príjmu splatná:                                          00,00  € 

 

Výsledok hospodárenia za  

účtovné obdobie                                  

- zisk   :                                                  1 301,56  € 

 

Návrh: 

Zisk    vo výške 1 301,56  €    zaúčtovať  nasledovne :  

- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške            130,16 € 
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- nerozdelený zisk minulých rokov vo výške            1 171,40 €   

 

 

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu: 

 

1. Schváliť účtovnú závierku za rok 2020 

     Zisk    vo výške 1 301,56  €    zaúčtovať  nasledovne :  

- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške        130,16 € 

- nerozdelený zisk minulých rokov vo výške               1 171,40 €   

 

Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve :  

Po  zaúčtovaní hospodárskeho výsledku z roku 2020 bude zostatok  

- na účte 417 000 Zákonný rezervný fond                                 74 674,33  € 

- na účte 428 000 Nerozdelený  zisk minulých rokov    271 707,52  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.) Údajoch podľa osobitného predpisu: 

Zmeny v obchodoch, ktoré by mohli mať vplyv na finančné postavenie 

a činnosť účtovnej jednotky nenastali žiadne. Účtovná jednotka nerealizovala 

žiadne nové obchody so spriaznenými osobami, v účtovníctve sú  iba 

vypočítané a odsúhlasené úroky z finančných úverov zo staršieho obdobia.  

 

h.) Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie 

dostatočné pre  posúdenie aktív a pasív spoločnosti. 

 

 

3.  Správa a riadenie spoločnosti: 

 

a) Spoločnosť vzhľadom na súčasný charakter rozhodujúceho predmetu činnosti vydala  

     vyhlásenie o dodržiavaní  zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku      

prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance  . 

 Kódex správy a riadenia spoločnosti je zverejnený na stránke www.ztsinmart.sk 

 

 

http://www.ztsinmart.sk/
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b)  Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom – predstavenstvom , všetky právne úkony 

scudzovania nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami 

spoločnosti výlučne do   kompetencie štatutárneho orgánu. Metódy riadenia spoločnosti sú 

zverejnené na stránke  www.ztsinmart.sk 

 

  

c)  Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku  

     všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnateľný druh a úroveň služieb a pri svojej  

     činnosti, vzhľadom na jej charakter a  uplatňuje  Kódex správy a riadenia spoločností na     

Slovensku  . 

 Spoločnosť nemá odchýlky od kódexu správy a riadenia spoločnosti.  

 

d)  Vnútorná kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov 

     spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti. 

 

e)  Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom  

     a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jedenkrát za rok a prerokúva všetky otázky  

     spadajúce do jeho pôsobnosti. 

     S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti   

     predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov  

     spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti 

     s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti. 

     Valné zhromaždenie spoločnosti k výsledkom hospodárenia za rok 2020, schváleniu    

     účtovnej závierky za rok 2020 a plánovaným aktivitám v roku 2021 je   naplánované  na 

29.6.2021. 

             

 

f)  Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a v prebiehajúcom funkčnom období sú jeho 

    členmi :    František Zvrškovec  

     Mgr.Martina Šolcová  

     Ing.Bohumil Fedor  

 

    Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich 

    zasadnutiach prijíma rozhodnutia o ďalšom pôsobení. 

    Na valnom zhromaždení  bude predložený návrh na  výbor pre audit . 

 

    V roku 2020 zasadalo k prerokovaniu plnenia plánu aktivít na rok 2021,  rozhodnutiam o 

    nakladaní s majetkom spoločnosti a rozhodnutiam o personálnom zabezpečení činnosti  

    spoločnosti a riadenie strategických plánov a projektu  v oblasti výskumu a vývoja .  

 

 

INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 7: 

 

a) Na základné imanie spoločnosti vo výške 380 291,02 € bolo pri vzniku     spoločnosti 

emitovaných 11 458 kmeňových akcií zaknihovaných na doručiteľa, ktoré boli 

    všetky v procese kupónovej privatizácie a formovania trhu cenných papierov zaradené 

    na obchodovanie na regulovanom trhu s identifikačným číslom ISIN CS0009014857.   

    Vlastníctvo akcií zakladá právo účasti na riadení spoločnosti, podiel na zisku a právo na  

    podiel na likvidačnom zostatku pri  likvidácii spoločnosti, ktoré si akcionár uplatňuje  

http://www.ztsinmart.sk/
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    v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti. 

    Spoločnosť neemitovala nijaké akcie, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom 

    trhu.     

 

b) Spoločnosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevoditeľnosti emitovaných akcií. 

c) Podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. 30.06.2020 ,    dosiahli  

    kvalifikovanú  účasť na základom imaní spoločnosti akcionári: 

 

    SEAFLY a.s. Bratislava                           17,34 % 

    KOIN Bratislava s.r.o., Bratislava            12,77 % 

    UHORSKO a.s. Bratislava                       19,98 %. 

     

d) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majiteľovi jej 

    cenných papierov. 

 

e) Hlasovacie práva majiteľov akcií nie sú ničím obmedzené a riadia sa výškou podielu  

   nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára na základnom imaní spoločnosti. 

 

f) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by 

    mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či  

    obmedzeniam hlasovacích práv. 

 

g) Pre menovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy 

    určené Obchodným zákonníkom. 

     

    Členov štatutárneho orgánu – predstavenstva odvoláva a volí valné zhromaždenie  

    jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, funkčné obdobie členov 

    predstavenstva je päť rokov. 

    Návrh kandidátov na voľbu za členov predstavenstva  - akcionárov spoločnosti 

    predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo. 

    Zmenu stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou  

    dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V pozvánke na valné  

    zhromaždenie, zverejnenej v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou    

    burzové správy  najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia    je definovaný  

    návrh zmeny.  

    O priebehu schvaľovania zmeny stanov valným zhromaždením sa spisuje notárska  

    zápisnica. 

 

h) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Stanovami v súlade s Obchodným  

zákonníkom a právomoci    rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do 

pôsobnosti valného   zhromaždenia. 

    

   Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať  

   v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred 

   súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje  

   o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami 

   vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä: 

 

   a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, 

   b/ vykonáva zamestnávateľské práva, 
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   c/ zvoláva valné zhromaždenie, 

   d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, 

   e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu, 

   f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných 

       kníh a ostatných dokladov spoločnosti, 

   g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti, 

   h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie: 

 

         l. návrhy na zmeny stanov  

        2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov 

        3.ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane 

           určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, prípadne návrh na úhradu strát                          

        4.návrh na zrušenie, rozdelenie a splynutie spoločnosti 

        5.návrh na odmeňovanie členov  dozornej rady, 

 

        - informuje valné zhromaždenie o: 

        1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za  

            predchádzajúci rok 

         2.obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním  

            pripomienok dozornej rady. 

 

 

  Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť 

  zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých 

  prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda. 

 

i) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť, alebo ktorých 

   platnosť  by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov. 

 

j) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa  

    poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.  

 

 

Spoločnosť  ZTS INMART  a.s. Nové Zámky, nie je povinná vypracovať konsolidovanú 

účtovnú závierku.  

 

 

František Zvrškovec – predseda predstavenstva    

Mgr.Martina Šolcová  – člen predstavenstva  

   Ing.Bohumil Fedor     –  člen predstavenstva   

 

Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo 

 

 

Prílohy :  - Úplná ročná účtovná závierka .  
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Vývoj hospodárenia spoločnosti ZTS INMART a.s. 
             Výkaz ziskov a strát v  EUR Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 

A Čistý obrat  307 684 430 485 360 342 100 342 

 Výnosy z hosp. činnosti  spolu  940 684 430 484 360 370 100 342 
 Tržby z predaja služieb  307 684 430 484 360 342 100 342 
 Tržby z predaja DHM  0 0 0 0 
 Ostatné výnosy z hosp. činnosti  0 0 28 0 
B Spotreba mat.,ener.a ostat.nesklad.dod. 54 170 60 47 

 Služby 649 531 301 089 316 093 76 864 

 Pridaná hodnota 251 099       129 225       44 189 23 431 

C Osobné náklady 0 0 0 0 

 Mzdové náklady 0 0 0 0 

 Odmeny členom org. spoločnosti 0 0 0 0 

 Náklady na sociálne poistenie 0 0 0 0 

 Sociálne náklady 0 0 0 0 

D Dane a poplatky 23 0 23 23 

E Odpisy dlhod.nehm. a dlhod.hmot. majetku 37 319 45 569 45 447 9 327 

III. Tržby z predaja dlhod. majetku a mat. 0 0 0 0 

F Zostat. cena predan.dlhod. maj. a mat. 0 0 0 0 

I Použ,a. zruš.rez.do výn.z hosp.čin.a 

účtov.vzniku kompl.nákl.bud.období 

0 0 0 0 

G Tvorba rez. na hospod.čin. a zúčtov. 

komplex.nákl.bud.období 

0 0 0 0 

V Zúčt. a zruš.oprav. položiek do  výnosov 

z hospod. činnosti 

0 0 0 0 

H Tvorba oprav.pol. do nákladov na hosp.čin. 0 0 0 0 

VI. Ostatné  výnosy z hospod.čin. 0 0 0 0 

I Ostatné náklady na hosp.činnos 1 167 1 301 1 142 582 

 Oprávné položky k pohľadávkam 12 79 25  598      -39 945 0 

 Výsledok hospod. z hospod. činnosti 200 011 130 010 37 550 13 499 

VII. Tržby z predaja cen. pap. a podielov 0 0 0 0 

K Predané cenné papiere a vklady 0 0 0 0 

IX. Výnosy z dlhod. fin. majetku 0 0 0 0 

X. Výnosy z krátkod. finanačný  majetok 0 0 0 0 

L                Tvorba a zúčt.opr.pol.k fin. majetku     

XII. Výnosové úroky 17 238 12 091 5 091 715 

N Nákladové úroky 15 535 15 536 12 608 11 425 

XIII. Kurzové zisky 0 0 0 0 

K . Predané cenné papiere a podiely  0 0 0 0 

O. Kurzové straty 0 0 0 0 

XIV. Ostatné  výnosy z fin. čin. 0 0 0 0 

P. Ostatné náklady na fin. čin. 171 185 152 143 

 Výsledok hospodárenia z fin. činnosti -9 422 -3 630  - 7 669 - 10 853 

 Výsledok z hospod. z bežnej čin. pred zdan. 190 589 126 380 29 881 2 646 

 Daň z príjmov z bežnej činnosti  45 395 39 637 13 724 1 344 

 Daň z príjmov za bežnej činnosti splatná 960 0 0 0 

 Daň z príjmov za bežnej činnosti odložená 44 435 39 637 13 724 1 344 

 Výsledok hospod. z bežnej činnosti po 

zdan. 

145 194 86 743 16 157 1 302 

XVIII. Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 

U Mimoriadne náklady 0 0 0 0 
 Výsled. hospod. za účtov. obdobie po zdan. 145 194       86 743       16 157 1 302 
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Majetková súvaha spoločnosti v € Rok 2017  Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Spolu majetok 1 767 036 1 539 332 1 337 460 1 210 100 
A Pohľadávky za upísané vlastné imanie     

B Neobežný majetok 776 860 731 541 685 544 676 217 

B.1 Dlhodobý nehmotný majetok - súčet 702 553 693 553 684 553 675 553 

B.2 Dlhodobý hmotný majetok - súčet 73 643 37 324 327 1 495 056 

 Pozemky stavby     

 Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí 73 343 36 774 327 1 495 056 

 Ostatný dlhod. hmotný majetok 300 550 0 0 

 Opravná položka k nadobudnut. majetku 0 0 0 0 

B.3 Dlhodobý fin. majetok súčet 664 664 664 664 

 Podielové cenné papiere a podiely 

v ovládanej osobe 

    

 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti 

s podstatným vplyvom 

10 954 0 0 0 

 Ostatné dlhod. cenné papiere a podiely 664 664 664 664 

C  Obežný majetok 989 687 807 301 651 422 533 379 

C.1 Zásoby súčet 0 61 206 61 206 61 206 

C.2 Dlhodobé pohľadávky súčet 234 783 155 147  21 423 79 

 Pohľadávky z obch. styku voči prepoj.  účt.jedn. 180 000 140 000 0 0 

 Odložená daňová pohľadávka 54 783 15 147 1 423 79 

C.3 Krátkodobé pohľadávky súčet 385 357 498 917 336 268 271 561 

 Pohľadávky z obchodného styku 339 187 480 698 331 306 271 561 

 Pohľadávky z obch. styku voči prep.jedn.  339 187 18 219 0 0 

 Ostatné pohľadávky  265 261 0 0 0 

 Daňové pohľadávky 21 735 0 0 0 

 Iné pohľadávky 24 435 0 0 0 

C.4 Finančné účty súčet 369 547 92 031 232 525 200 533 

 Peniaze 579 112 181 76 

 Účty v bankách 368 968 91 919 232 344 200 457 

D Časové rozlíšenie 489 490 494  504 

 Náklady budúcich období 489 490 494 504 

 Príjmy budúci období     

 

 

     

Spolu vlastné imanie a záväzky 1 588 869 1 539 332 1 337 460 1 210 100 
A Vlastné imanie 622 471 709 214 725 371 726 673 

A.1 Základné imanie 380 291 380 291 380 291 380 291 

A.2 Kapitálové fondy 0 0 0 0 

A.3 Fondy zo zisku súčet 0 0 0 0 

 Zákonný rezervný fond 49 735 64 254 72 928 74 544 

 Oceňovacie rozdiely z precenenia   0 0 0 

A.4 Výsledok hospodárenia min.  rokov 47 251 177 926 255 995 270 536 

 Nerozdelený zisk  minulých rokov 47 251 177 926 255 995 270 536 

 Neuhradená strata  minulých rokov 0 0 0 0 

A.5 Výsl.hospodárenia za  účt. obdobie 145 194 86 743 16 157 1 302 

B Záväzky 1 144 565 830 118 612 089 483 427 

B.1 Rezervy 1500 1 000 1 000 1 500 

 Rezervy ostatné  1 500 1 000 1 000 1 500 

 Krátkodobé rezervy     

B.2 Dlhodobé záväzky súčet 0 0 0 0 

 Odložený daňový záväzok  0 0 0 0 

B.3 Krátkodobé záväzky súčet 1 143 065 829 118 611 089 481 927 

 Záväzky z obchodného styku 536 729 178 787 177 552 17 801 

 Záväzky voči spoločníkom a združeniu     

 Záväzky voči zamestnancom     

 Záväzky zo soc. zabezpeč.     

 Daňové záväzky a dotácie 960 29 389 0 0 

 Ostatné záväzky 605 376 620 942 433 537 444 883 

B.4 Bankové úvery a výpomoci     

C Časové rozlíšenie 0  0 0 

 Výdavky budúci období 0  0 0 

 Výnosy budúcich období 0  0 0 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

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

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

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

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

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

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

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

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

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

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

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

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

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

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

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

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

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

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

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

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

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

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

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

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

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

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

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

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

Výrobky
(123) - /194/

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

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

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

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

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

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

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

9.

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

10.

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

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

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

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

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

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

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

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

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

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

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

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

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

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

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

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

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

B.IV.

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

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

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

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

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

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

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

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

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

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

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

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

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

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

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

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

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

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

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

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

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

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

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

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

3.

4.

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

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

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

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

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

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

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

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

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

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

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

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

03

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

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

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

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

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

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

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

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

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

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

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

**

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

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

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

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

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



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

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

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

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

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

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

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

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

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

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

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

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

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

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

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

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

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

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Strana 12

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

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

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

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

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

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



1 
 

POZNÁMKY 
 

Individuálnej účtovnej závierky 

Účtovná jednotka : ZTS INMART  a.s. 
 

Obdobie : 01/2020– 12/2020 
                     Predchádzajúce obdobie  : 01/2019 – 12/2019 

 
 
 

A.  Informácie o  účtovnej jednotke 
 

Obchodné meno: 

  ZTS INMART a.s. 

Sídlo: T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky 

Dátum založenia: 1.5.1992 

Dátum vzniku: 1.5.1992 

 

A.b) opis hospodárskej  činnosti účtovnej jednotky: 

- podnikateľské poradenstvo  

- vedenie účtovnej evidencie  

- leasing spojený s financovaním  

- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy  

 

A.d) Podniky je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách:  Áno Nie 

 

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  riadna    mimoriadna 

  

 

 

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie 30.06.2020 

 

1.  Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov 
 

V roku 2020 spoločnosť okrem členov orgánov nezamestnávala žiadnych zamestnancov  .  

Činnosť pre chod spoločnosti boli zabezpečované  na základe mandátnych zmlúv .  
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C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou 
-   nie je dôvod konsolidácie  

 

D. Ďalšie informácie o: 
a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, 
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy, 
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 
d) výnosoch, 
e) nákladoch, 
f) daniach z príjmov, 
g) údajoch na podsúvahových účtoch, 
h) iných aktívach a  iných pasívach, 
i) spriaznených osobách, 
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, 
k) prehľade zmien vlastného imania, 
l) prehľade peňažných tokov. 
 

a/ rozpracované v časti E.  e/ rozpracované v časti I.   i/ rozpracované v časti M. a N. 

b/ rozpracované v časti F.  f/ rozpracované v časti J.   j/ rozpracované v časti O. 

c/ rozpracované v časti G.  g/ rozpracované v časti K.   k/ rozpracované v časti P. 

d/ rozpracované v časti H.  h/ rozpracované v časti L.   l/ rozpracované v časti R. 

 

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach. 
 

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:   Áno Nie 

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID 19  na naše podnikateľské aktivity v oblasti výskumu a vývoja  a dospeli 
sme k záveru, že tieto nebudú mať podstatný vplyv na činnosť spoločnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov.  
Zrušenie výzvy v oblasti strategického výskumu Ministerstvom školstva výrazne ovplyvní činnosť  spoločnosti 

v ďalšom roku. 

 

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód       Áno  Nie 

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 

1) Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok   Áno  Nie 

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení: 
2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok   Áno  Nie 

 

3) Podnik obstaral iným spôsobom  dlhodobý nehmotný majetok   Áno  Nie 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: 
 

4) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok   Áno  Nie 

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: 
 obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  

 dopravné  provízie  poistné  clo   ostatné VON 

 

5) Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou   Áno  Nie 

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení 
 priame náklady 
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 nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku 

 inak: 

 

6) Podnik obstaral iným spôsobom  dlhodobý hmotný majetok    Áno  Nie 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: 
 

7) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere      Áno  Nie 

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval: 
 obstarávacou cenou pri nákupe a predaji 

 pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, 

rovnakom emitentovi, rovnakej mene) 

 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene) 

 inak: 

 

 

 8)  Podnik nakupoval zásoby        Áno  Nie 

9)    Pri vyskladnení zásob sa používal 

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne 

 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku 

zásob) 

 iný spôsob: 

     10)   Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou           Áno   Nie 

  

      11)  Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj      Áno   Nie 
      
      12)  Pohľadávky               Áno   Nie 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky 
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky .  

 
     13)  Krátkodobý finančný majetok                Áno   Nie 
              Peňažné  prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou  
 
     14)  Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy                       Áno   Nie 
 
     15)   Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov           Áno   Nie 

Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku   
 
     16)  Časové rozlíšenie na strane pasív                Áno   Nie 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období – sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na  
dodržanie zásady  vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím  

 
     17) Majetok obstaraný v privatizácii                   Áno   Nie 
 

 
18) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň 

z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len 
„odložená daň z príjmov 

      Áno   Nie 
Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného 

o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy.  
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Splatná daň z príjmov za účtovné obdobie: 

Z účtovného VH upraveného o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane  bol vyčíslený základ dane,  

pre rok 2020. Ide  o daňovú stratu vo výške -3102 € . 

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok)  sa vzťahujú na: 

1. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou 
v súvahe a ich daňovou základňou, 

2. možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 
od základu dane v budúcnosti, 

3. možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

 
Spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke    .  

 

 
E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku 

 

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu 

obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou 

činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady 

a výrobné režijné náklady. 

 Spoločnosť  neobstarala  dlhodobý nehmotný  majetok . 

Odpisovanie 

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného 

majetku. 

           b)  Dlhodobý hmotný majetok 

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu 

obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním. 

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou  sa oceňuje vlastnými   nákladmi, ktoré 

zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné a režijné náklady. 

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho  obstarávaciu cenu. 
Opravy a údržba sa účtujú do nákladov. 

Odpisovanie 

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného 
majetku. Predpokladaná  doba používania, metóda odpisovania a odpisová  sadzba sú  stanovené pre 
jednotlivé skupiny.  
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná 

položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. 
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Prístroje a zariadenia zaradenie pre projekt OP VaV 2007-2013 sú zaradené a odpisované tak, aby 

účtovné odpisy boli ukončené   súčasne s ukončením projektu  . 

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu  pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové 

metódy pri stanovení účtovných odpisov: 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Stroje , prístroje  a zariadenia  6 rokov  16,6 %  Lineárna  

Dopravné prostriedky  4 roky  25% Lineárna  

Oceniteľné práva  6 rokov  16,6 % Lineárna 

    

 

 Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 6 rokov od jeho obstarania.  

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal 

z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. 

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. 

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal 

metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov pri rešpektovaní predpokladaného opotrebenia. Odpisové 

sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.  

Prístroje a zariadenia zaradenie pre projekt OP VaV 2007-2013 sú zaradené a odpisované tak, aby účtovné odpisy 

boli ukončené   súčasne s ukončením projektu  . 

 

 

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: 

Spoločnosť dostala dotáciu poskytnutú na  obstaranie majetku  - prístroje a zariadenia pre projekt OP VaV 2007- 

2013  . 

E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období s uvedením sumy 

vplyvu na položky súvahy, náklady bežného účtovného obdobia, výnosy bežného účtovného obdobia, 

nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. 
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2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

  54 000   649 303  703 303 

Prírastky   0   0  0 

Úbytky   0   0  0 

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

  54 000   649 303  703 303 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  18 750     18 750 

Prírastky   9 000     9 000 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  27 750     27 750 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  35 250   649 303  684 553 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  26 250   649 303  675 553 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

  54 000   649 303  703 303 

Prírastky   0      

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

  54 000   649 303  703 303 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  9 750     9 750 

Prírastky   9000     9000 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  18 750     18 750 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  44 250   649 303  693 553 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  35 250   649 303  684 553 
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3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku  
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľné 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-
tatný 
DHM 

Ob-
stará-
vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na  
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 0 0 1 495 606 

Prírastky   0   0 0  0 

Úbytky   0   0 0  0 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 0 0 1 495 056 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 494 729 0 0 0 0 0 1 494 729 

Prírastky   327      327 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 0 0 1 495 056 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          
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Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  327   0 0  327 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  0   0 0  0 

 
 
 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                              

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-né 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-
tatný 
DHM 

Ob-
stará-
vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na  
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 550 0 0 1 495 606 

Prírastky   0    0  0 

Úbytky   0   550 0  550 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 0 0 1 495 056 

 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 458 282 0 0 0 0 0 1 458 282 

Prírastky   36 447      36 447 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 494 729 0 0 0 0 0 1 494 729 

Opravné položky 
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Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  36 774   550 0  37 324 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  327   0 0  327 

 
 
 

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 

Poistený majetok Poistná suma Platnosť zmluvy od-do 

Dlhodobý hmotný majetok – Samostatné hnuteľné veci OP VaV 2007-2013 542 669,50 13.08.2013 -24.08.2021 

Dlhodobý hmotný majetok – Samostatné hnuteľné veci OP VaV 2007-2013 805 484,40 06.02.2013—06.02.2021 

 

 F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 

obmedzené právo s ním nakladať . 

Spoločnosť  má obmedzené právo  nakladať s dlhodobým  majetok na ktorý bola  poskytnutá dotácia  zo 

štátneho rozpočtu .  

F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom  vlastnícke právo nadobudol veriteľ  zmluvou 

o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, 

 

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do 

katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva 

F.f) Charakteristika Goodwilu 

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku  

F.h) Prehľad o  vývojovej činnosti v bežnom období 
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Náklady Náklady na výskum 

Náklady vynaložené 

v bežnom období na vývoj 

– neaktivované 

Náklady vynaložené 

v bežnom období na vývoj 

- aktivované 

0 0 60 000 0 

 

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP 

a podiely  
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-

davky na  
DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 10 954 664 0 0 0 0 0 11 618 

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 10 954 664 0 0 0 0 0 11 618  

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 

Stav na konci 
účtovného 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 
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obdobia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP 

a podiely  
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-

davky na  
DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 10 954 664 0 0 0 0 0 11 618 

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 10 954 664 0 0 0 0 0 11 618  

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 

Stav na konci 
účtovného 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 
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obdobia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku  

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo  

   

 
6. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI 
v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach  
v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota  

DFM 

a b c d e f 

Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

DGT Bratislava 33%    0 

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

ZTS a.s. Martin 2% 2% 1 230 751 53 302 664 

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu x x x x 664 

 
7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti  

Spoločnosť nemá dlhové CP držané do splatnosti  
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8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

Spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky  

9. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám 
Spoločnosť nemá  opravné položky k zásobám  

10. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo 
a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať  
Spoločnosť nemá zásoby na ktoré je zriadené záložné právo  

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti 
určenej na predaj 
Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu  

 
12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam  

V roku 2020 spoločnosť  nevytvárala opravné položky k pohľadávkam 

 

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok  

Názov položky V lehote splatnosti 
Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 0  0 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Iné pohľadávky 79 0 79 

Dlhodobé pohľadávky spolu 79 0 79 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 150 411 121 150 271 561  

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 
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Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 0  0 

Iné pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky spolu 150 411 121 150 271 561 

 
14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo 

inou formou zabezpečenia   
Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom  

 

 
15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku  
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 76 181 

Bežné bankové účty 200 457 232 344 

Bankové účty termínované 0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 200 533 232 525 

 
 
16. Informácie k prílohe č. 3  časti  F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému 

majetku 
Spoločnosť nemá opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku   

 
17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 

záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené 
právo s ním nakladať  
Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok na ktorý by bolo zriadené záložné právo  

 
18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.  za) o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 
Spoločnosť neoceňovala krátkodobý finančný majetok  

 

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 
Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu  
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G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy 

G.a.1,2,)Údaje o vlastnom imaní 

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR 

Text V EUR 

BO PO 

Základné imanie celkom 380 291 380 291  

Počet akcií (a.s.) 11458 11458 

Nominálna hodnota 1akcie (a.s.) 33,19 33,19 

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná 

spoločnosť) 

0 0 

 0 0 

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní 0 0 

Hodnota upísaného vlastného imania 0 0 

Hodnota splateného základného imania 0 0 

Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou , 

alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má 

účtovná jednotka podstatný vplyv. 

0 0 

 

20. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo 
o vysporiadaní účtovnej straty  

Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk   16 157 

Vysporiadanie účtovného zisku   Bežné účtovné obdobie 

Do  zákonného rezervného fondu 1616 

Zo štatutárnych a ostatných fondov 0 
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Z nerozdeleného zisku minulých rokov 0 

Úhrada straty spoločníkmi 0 

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 0 

Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov  14 541 

Iné  0 

Spolu  16 157 

 

 

21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

1 000 1 500  1 000  0  1 500 

Rezerva na audit   1 000 1 500  1 000  0  1 500 

           

      

      

      

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:         
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Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

1 000 1 000  1 000  0  1 000 

Rezerva na audit   1 000 1 000  1 000  0  1 000 

           

      

      

      

 
22. Informácie k prílohe č. 3  časti G. písm. c) a d) o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

 0  0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

 0  0 

Krátkodobé záväzky spolu 483 427  612 089 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

483 427 177 552 

Záväzky po lehote splatnosti 0 434 537 

 
23. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o 

odloženom daňovom záväzku 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku 
a daňovou základňou, z toho: 

375 6 776 

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti  0   0  

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

Sadzba dane z príjmov ( v %)  21 %  21 % 

Odložená daňová pohľadávka      79 1 423 

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad  -1 344 -13 724 
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Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok   

Zmena odloženého daňového záväzku   

Zaúčtovaná ako náklad    

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Iné   

 
24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu  0  0 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov     

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu spolu     

Čerpanie sociálneho fondu      

Konečný zostatok sociálneho fondu 0 0 

 
25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch 

Spoločnosť nevydala dlhopisy  

 
26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých 

finančných výpomociach 
 

 

 

 

Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 

predchá-
dzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 
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Krátkodobé bankové úvery 

             

             

       

 
Tabuľka č. 2 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 
predchádzajú-

ce účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé pôžičky 

 Zmluva o pôžičke  EUR  3%  31.12.22 140 850 140 850 140 850 

       

Zmluva o finančnej 
výpomoci 

EUR 3% 31.12.22 240 000 240 000 240 000 

Krátkodobé pôžičky 
 

       

       

       

Krátkodobé finančné výpomoci 

       

       

 
27. Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné 

obdobie  
Spoločnosť neúčtuje o derivátoch  

 
28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi 

Spoločnosť  nemá položky zabezpečené derivátmi  

 
29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu  
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G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:     

   

   

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0 

   

   

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:     

   

   

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 0  0 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch 

H.a) Informácie o tržbách 

Oblasť odbytu 

Tržby za tovar Tržby za služby 
Typ výrobkov, tovarov, 

služieb  (napríklad C) 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b c d e f g 

Slovensko  0 0 100 342 360 342 0 0 

Švédsko 0 0 0 0 0 0 
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30. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 

Spoločnosť účtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob  

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej 

činnosti a mimoriadnej činnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  0 0 

   

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 0 28 

Ostatné výnosy z hospodárskej  činnosti OP VaV 2007-2013 0 0 

Ostatné výnosy – odpis záväzku  0 0 

Finančné výnosy, z toho: 715 5 091 

Ostatné výnosy – odmena za posunutie  splatnosti  715 5 091 

Kurzové zisky, z toho: 0 0 

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 0 0 

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 0 0 

- Úroky z fin. výpomocí  SB AJ Inmart  0 0 

- Úroky z fin. výpomocí  SB Inmart  0 0 

Mimoriadne výnosy, z toho:   

   

   

 
31. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 
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Tržby za vlastné výrobky    0    0 

Tržby z predaja služieb 100 342   360 342 

Tržby za tovar     

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou     

Čistý obrat celkom   100 342   360 342 

 

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch 

I. Informácie o nákladoch 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby: 76 864 316 093 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:     

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky  1 500 1 000 

   

   

   

Ostatné významné položky nákladov na služby, z toho: 75 364 315 093 

Nájomné  3 406 3 406 

Inzercia  1 227 1 227 

Služby  1 889 1 747 

Ostatné – rôzne  8 842 14 713 

Ostatné služby- projektové  - vývoj 60 000 294 000 

   

Finančné náklady, z toho: 0 0 

Predané cenné papiere 0 0 

Cenné papiere – OP  0  0  

Kurzové straty, z toho: 0 0 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 0 0 
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Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 11 568 12 760 

- Úroky  11 425 12 608 

- Ostatné náklady      143 152 

Mimoriadne náklady, z toho:   

   

   

 

32. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1 500  1 000 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 1 500  1 000 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     

 
33. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

   

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 

    

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej 
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým 
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová  
pohľadávka neúčtovala 

0 14 694 

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol  
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v 
bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach 

  

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

0 7 327 

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky 
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov 
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34. Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

 účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Da
ň 

v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 

2 646 x X    29 881 x X 

teoretická daň  x 556 21 x 6 275 21 

Daňovo neuznané náklady - 5 748 - 1 207 21 - 97 360 -20 446 21 

Výnosy nepodliehajúce dani       21        21 

Vplyv nezúčtovanej odloženej 
daňovej pohľadávky 

      21       21 

Umorenie daňovej straty       

Zmena sadzby dane         

Iné       

Spolu - 3 102 -651 21    - 67 479 - 14 171 21 

Splatná daň z príjmov x 0  x 0  

Odložená daň z príjmov x 1 344 21 x 13 724 21 

Celková daň z príjmov  x 1 344 21 x 13 724 21 

 
 

K.  údaje na podsúvahových účtoch 

Informácie o významných položkách prenajatého majetku,  majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch  

z opcií, o odpísaných pohľadávkach  a  pohľadávkach a záväzkoch z lízingu. 

Spoločnosť nemá  podsúvahové účty  

L.  údaje  o iných aktívach a iných  pasívach  

a)opis a hodnota  podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk 
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b)opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám 

c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých 

udalostí 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach  spoločnosť neúčtuje  . 

 

M. Informácie  o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných 

orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky  

V roku 2020  neboli poskytnuté žiadne príjmy  ani výhody členom štatutárnych orgánov, dozorných 
orgánov ani iným orgánom účtovnej jednotky  .  
 

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami  

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami :  
 

Popis transakcie      Bežné účtovné obdobie    

a.) transakcie s materským podnikom  0 

b.) transakcie s dcérskym podnikom  :  

c.) transakcie so sesterskými podnikmi  0 

d.) transakcie so spoločnými podnikmi  0 

        e.)  transakcie s pridruženými podnikmi  0 

        f.)  transakcie so závislými  osobami   : 0 

- úroky z úverov    11 425 

  

Spolu 11 425 

 
 

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa 

zostavenia účtovnej závierky  

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID 19  na naše podnikateľské aktivity v oblasti výskumu a vývoja  
a dospeli sme k záveru, že tieto nebudú mať podstatný vplyv na činnosť spoločnosti počas nasledujúcich 12 
mesiacov.  
Zrušenie výzvy v oblasti strategického výskumu Ministerstvom školstva výrazne ovplyvní činnosť  spoločnosti 
v ďalšom roku .     
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 Prehľad  zmien vlastného imania   

            Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo  
35. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania 
Tabuľka č. 1 

Položka vlastného 
imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  380 291  0  0  0  380 291 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

          

Zmena základného 
imania 

         

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

          

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové 
fondy 

          

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precen. pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond 72 928 0  0  1 616 74 544 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

          

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

255 995  0  0  14 541 270 536 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

0      
 

 0     

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

16 157 1 302 0 - 16 157 1 302 

Ostatné položky 
vlastného imania 

          

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby- 
podnikateľa 
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Tabuľka č. 2 

Položka vlastného 
imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  380 291  0  0  0  380 291 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

          

Zmena základného 
imania 

         

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

          

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové 
fondy 

          

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond 64 254 0  0  8 674 72 928 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

          

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

177 926  0  0  78 069 255 995 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

0        0     

Výsledok hospodá-
renia bežného 
účtovného obdobia 

86 743 16 157 0 - 86 743 16 157 

Ostatné položky 
vlastného imania 

          

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby –
podnikateľa 
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Vysvetlivky k poznámkam: 
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky. 
3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky  

č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za 

vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sa vypĺňajú, ak 
sa tak účtovná jednotka rozhodne. 

5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona. 
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29  sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich  uvádzajú podľa potrieb 

účtovnej jednotky.  
 
Použité  skratky: 
CP  - cenný papier 
DFM – dlhodobý finančný majetok 
DHM – dlhodobý hmotný majetok 
DIČ – daňové identifikačné číslo 
DNM – dlhodobý nehmotný majetok 
DÚJ – dcérska účtovná jednotka 
IČO – identifikačné číslo organizácie 
kons. – konsolidovaný 
MÚJ – materská účtovná jednotka 
OP – opravná položka 
p. a. – per annum 
ÚJ – účtovná jednotka 
VI – vlastné imanie 
ZI – základné imanie 
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    Prehľad o peňažných tokoch  

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej 

činnosti (v EUR) 

Označenie Obsah položky 

Bežné  

účtovné 

obdobie 

Predchádzajúce 

účtovné obdobie  

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti    

Z/S  Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 

zdanením daňou z príjmov (+/–) 

2 646 29 881 

A. 1.  Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok 

hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z 

príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 13) (+/–) 

13 565       60 704 

. 1. 1.  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku (+) 

9 327 45 447 

A. 1. 2.  Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení 

tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s 

výnimkou jeho predaja (+) 

  

A. 1. 3.  Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/–)   

A. 1. 4.  Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/–)   

A. 1. 5.  Zmena stavu opravných položiek (+/–) -6 472 7 710 

A. 1. 6.  Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a 

výnosov (+/–) 

  

A. 1. 7.  Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (–

) 

  

A. 1. 8.  Úroky účtované do nákladov (+) 11 425 12 608 

A. 1. 9.  Úroky účtované do výnosov (–)   -715   - 5 091 

A. 1.10.  Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a 

peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka (–) 

  

A. 1.11.  Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a 

peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka (+) 
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A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou 

majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/–) 

  

A. 1. 13.  Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré 

ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s 

výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 

častiach prehľadu peňažných tokov (+/–) 

 30 

A. 2.  Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely 

tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným 

majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou 

položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou 

peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na 

výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až 

A 2. 4) 

-48 918 44 818 

A. 2. 1.  Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (–/+) 79 744 262 847 

A. 2. 2.  Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/–)  -128 662 - 218 029 

A. 2. 3.  Zmena stavu zásob (–/+) -  -  

A. 2. 4.  Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s 

výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 

prostriedkov a peňažných ekvivalentov (–/+) 

  

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou 

príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v 

iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–), 

(súčet Z/S + A 1 + A 2) 

 -32 707 135 403 

A. 3.  Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností (+) 

715 5 091 

A. 4.  Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do finančných činností (–) 

  

A. 5.  Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 

  

A. 6.  Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s 

výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností 

(–) 

  

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/–), (súčet 

Z/S + A.1. až A.6.) 

 -31 992 140 494 

A. 7.  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 

finančných činností (–/+) 
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A. 8.  Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

prevádzkovú činnosť (+) 

  

A. 9.  Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

prevádzkovú činnosť (–) 

  

A. 10.  Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z 

prevádzkovej činnosti 

  

  Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/–), 

(súčet Z/S + A.1 až A.9.) 

 -31 992 140 494 

Peňažné toky z investičnej činnosti   

B. 1.  Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného 

majetku (–) 

  

B. 2.  Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

(–) 

  

B. 3.  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 (–) 

  

B. 4.  Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   

B. 5.  Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   

B. 6.  Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a 

podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 

cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné 

ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj 

alebo na obchodovanie (+) 

  

B. 7.  Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 

jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 

konsolidovaného celku (–) 

  

B. 8.  Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých 

účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je 

súčasťou konsolidovaného celku (+) 

  

B. 9.  Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 

jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých 

pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je 

súčasťou konsolidovaného celku (–) 

  

B. 10.  Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou 

jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek 

poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
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konsolidovaného celku (+) 

B. 11.  Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a 

nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného 

nájomcom (+) 

  

B. 12.  Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností (+) 

  

B. 13.  Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) 

  

B. 14.  Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto 

výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti 

(–) 

  

B. 15.  Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto 

výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti 

(+) 

  

B. 16.  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju 

možné začleniť do investičných činností (–) 

  

B. 17.  Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

investičnú činnosť (+) 

  

B. 18.  Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

investičnú činnosť (–) 

  

B. 19.  Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   

B. 20.  Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (–)   

B.  Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 

až B 20) 

0 0 

Peňažné toky z finančnej činnosti   

C. 1.  Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)   

C. 1. 1.  Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   

C. 1. 2.  Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania 

spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou 

jednotkou (+) 

  

C. 1. 3.  Prijaté peňažné dary (+)   

C. 1. 4.  Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   
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C. 1. 5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie 

vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (–) 

  

C. 1. 6.  Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených 

účtovnou jednotkou (–) 

  

C. 1. 7.  Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 

spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá 

je účtovnou jednotkou (–) 

  

C. 1. 8.  Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 

vlastného imania (–) 

  

C. 2.  Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a 

krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 

až C 2. 10) 

  

C. 2. 1.  Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   

C. 2. 2.  Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných 

papierov (–) 

  

C. 2. 3.  Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka 

alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 

ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného 

predmetu činnosti (+) 

  

C. 2. 4.  Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke 

poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s 

výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie 

hlavného predmetu činnosti (–) 

  

C. 2. 5.  Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   

C. 2. 6.  Výdavky na splácanie pôžičiek (–)   

C. 2. 7.  Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, 

ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (–) 

  

C. 2. 8.  Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru 

hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku 

používaného a odpisovaného nájomcom (–) 

  

C. 2. 9.  Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 

záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej 

jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v 

inej časti prehľadu peňažných tokov (+) 

  

C. 2. 10.  Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a 

krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej 

činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa 
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uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov 

C. 3.  Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do prevádzkových činností (–) 

  

C. 4.  Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s 

výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 

činností (–) 

  

C. 5.  Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 

za peňažné toky z investičnej činnosti (–) 

  

C. 6.  Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 

za peňažné toky z investičnej činnosti (+) 

  

C. 7.  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich 

možno začleniť do finančných činností (–) 

  

C. 8.  Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

finančnú činnosť (+) 

  

C. 9.  Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

finančnú činnosť (–) 

  

C.  Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až 

C 9) 

0 0 

D.  Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných 

prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C) 

- 31 992          140 494 

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–) 

232 525 92 031 

F.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred 

zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–) 

200 533 232 525 

G.  Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným 

prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–) 

0 0 

H.  Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený 

o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka (+/–). 

200 533 232 525 

 



Bratislava – Bažíme po mede. 
Za posledné dve dekády naša 
konzumácia priam vyletela – až 
o 300 percent. Lenže produkcia 
tejto sirupovitej látky je ohroze-
ná. V minulom roku sa totiž po 
dlhej absencii u nás vyskytol mor 
včelieho plodu. A expanduje. Keď 

sa nákaza dostane do úľa, je de-
vastačná. „Je to asi to najhoršie, 
čo môže byť. Včely si zalietavajú 
a môže sa to rozšíriť medzi os-
tatné,“ upozorňuje včelár Lukáš 
Kaplán. A práve tomu sa snažia 
profesionáli zabrániť. Proti ocho-
reniu sa nič iné spraviť nedá. Iba 
obmedzovať škody. V praxi to 
znamená všetky rodinky zapáliť 
– aj tie zdravé. Podľa údajov Slo-
venského zväzu včelárov sa na-

priek ráznym opatreniam počet 
ohnísk medziročne zvýšil o 60 
percent na 132.

Návrat moru však nie je jedi-
ným existenčným problémom 
hmyzu. Najväčšou hrozbou je 
nadmerné použitie chemikálií. 
Lietavky nanášajú do úľov jedo-
vatý peľ, ktorého konzumácia za-
bíja spoločenstvo. Chovateľ Du-
šan Dedinský takto prišiel o 50 
percent stavov. Prijateľný úhyn 

na úrovni 10 percent je v posled-
nom období navyše pravidelne 
prekročený. „Straty zistené na jar 
tohto roka dosiahli vyše 17 per-
cent,“ hovorí Róbert Chlebo, pod-
predseda zväzu.

To všetko vplýva na produk-
ciu medu, ktorá sa v posledných 
dvoch rokoch znížila viac ako 
o polovicu. Slovenskí včelári do-
kážu podľa Chleba v priaznivých 
rokoch vyprodukovať približne 

štyri- až šesťtisíc ton sladkého 
„nektáru“. Posledné dve sezóny 
aj v dôsledku klimatických zmien 
však niektorí nevytočili ani ki-
logram a u ostatných to bolo len 
minimum. Vlani sa tak celkovo 
vyrobilo len 2 500 ton. A vyhliad-
ky sú biedne: včelári očakávajú, 
že ich útrapy sa budú v tomto ro-
ku amplifikovať.

Viac na strane 9, Máme…

Najväčší gangstri 
Slovenska
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Bratislava – Dosahy covidu napl-
no pocítila aj móda. Vianočné ve-
čierky, plesy či rôzne spoločenské 
udalosti boli v uplynulých mesia-
coch zrušené.

Vzniknutej situácii sa muse-
li prispôsobiť i slovenskí fashion 
tvorcovia. Kokteilové šaty alebo 
pánske fraky by si totiž nikto ne-

kupoval. „Keď nás vlani zasiahla 
korona a bolo jasné, že sa všetko 
zatvára, veľmi rýchlo sme zme-
nili celú produkciu. Uvedomili 
sme si, že ľudia budú žiť skôr do-
ma, preto nemá zmysel šiť letné 
šatočky,“ tvrdí pre HN Jana Ku-
rilaková, šéfka košickej značky 
KURA Collection. Jej firma tak 

prepla svoju produkciu na teplá-
kové modely, mikiny či pohodl-
né oblečenie.

A vyplatilo sa jej to. Zvyčaj-
ne sa rozpredajú v priebehu pár 
hodín od uvedenia ponuky na 
trh. Zákazníčky zo Slovenska či 
z Česka tak začali prinášať mó-
du i do svojich domácností. „Opäť 

sa viac venujeme teplákom a do-
mácemu oblečeniu. Vytvorili sme 
úplne novú home líniu pre ženy,“ 
pripomína aktuálna slovenská 
Začínajúca EY podnikateľka ro-
ka. HN sú mediálnym partnerom 
tejto súťaže.  (NP)

Viac na strane 7, Korona…

Bratislava – Pandémia si vyžaduje 

navýšenie sekery v štátnej kase. Nie 

však také, aké navrhol financmajster 

Igor Matovič. Takto sa k novele záko-

na roka a navýšeniu výdavkov o 3,7 

miliardy eur postavila SaS, ktorá bo-

la ochotná ísť len na 2,7 miliardy. 

Koalícia však už pri schválení zrých-

leného konania ukázala, že liberálov 

nepotrebuje. „Ja osobne poviem, za 

seba by som v tomto prípade išiel 

práveže ešte na vyššiu rezervu,“ po-

vedal Igor Matovič. SaS kritizovala 

plán kúpiť ďalšie vakcíny Sputnik či 

počítať s testovaním, ktoré bolo kriti-

zované už v prvej vlne. O rozpočte 

včera poslanci hlasovali po uzávierke 

tohto vydania.  (RED)

 SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN

SUCCESS STORY DOPRAVA

Matovič išiel 
pri rozpočte 
aj bez SaS

Príroda zažíva silný úder. 
Bojuje s novým morom
AGRO
Nielen ¾udská ríša sa 

borí s pandémiou: 

problémy hlási aj 

zvieracia. Vrátil sa 

mor vèelieho plodu, 

ktorý znásobuje úhyn 

hmyzu.

Rastislav Tinák  ©hn

rastislav.tinak@mafraslovakia.sk

Pandémia priniesla novú módu. Ľudia 
objavili, aké dobré môžu byť aj tepláky

Bratislava – V roku 2014 dostal 
východ Slovenska nádej. Bola 
vypracovaná štúdia, ako by ma-
la pokračovať diaľnica od Košíc 
až na Ukrajinu. Odvtedy sa so 
70 kilometrami novej cesty ne-
pohlo. Ambícia spustiť výstavbu 
trvá. Štát však na to potrebuje 
nový dokument. Ten zaručí, 
aby sme mohli nový úsek fi-

nancovať z eurofondov a nie zo 
štátnej kasy. Analytici z minis-
terstva financií preto tlačia na 
vypracovanie novej štúdie. „Tá 
posúdi najvhodnejšiu trasu aj 
spôsob realizácie či etapizáciu,“ 
povedal hovorca ministerstva 
dopravy Ivan Rudolf.  (TG)

Viac na strane 2, Kadiaľ…

Autostrádu na Ukrajinu 
priblíži jeden dokument

HN 
magazín 

+ 
TV program

NOVODOBÁ 
MAFIA

Bránili sme hrad. Aj bez ľudí

P resne sto hradov na Sloven-
sku by si nad vstup mohlo 
priklincovať štít s nápisom 

národná kultúrna pamiatka. Nie 
vždy však hrdá pečať musí záko-
nite znamenať benefit. Väčšinou 
za ňou stojí enormná drina.

Už desiatky rokov sa o tom 
presviedča na vlastnej koži Peter 
Máriássy, 25. potomok jedného 
z najvýznamnejších šľachtických 

rodov na Spiši. Tento rod v mi-
nulosti vlastnil hneď tri končiare 

– Slavkovský štít, Gerlachovský 
štít i vrch Vysoká.Máriássy je barón a už od ma-

la vedel, že jeho otcovi patril 
Markušovský hrad. Podobné té-
my však boli v rodine tabu, ke-
ďže červenej totalite sa bridila 
modrá. Až reštitúcie po zmene 
režimu otvorili cestu k opätov-

nému získaniu nehnuteľnosti. 
V tom čase ešte nikto netušil ab-
surditu, že hrad nemuseli rešti-
tuovať, lebo ho za socializmu ne-
zoštátnili. „Nový“ majiteľ musel 
prekonať hneď prvú prekážku, 
keď ho starosta obce vyzval, aby 
zabránil vstupu do zdevastova-
ného objektu.Máriássy mal niekedy chuť 

sa na všetko vykašľať. Dokonca 
chcel požiadať štát, aby nehnu-
teľnosť vyňal zo zoznamu ná-
rodných kultúrnych pamiatok. 
Má však krédo, ktorého sa dr-
ží: „Len to stojí za niečo, čo uro-
bí človek pre druhých.“ Nevzdá-
va sa.

Spečatený osudČas dovoleniek už netrpezlivo 
klope na dvere. Nikoho hádam 
netreba presviedčať, že hoci 
pandémia je svinstvo, predsa 
len minimálne jedno plus má. 
Vyvolala záujem našincov 

o vlastnú domovinu a ich pria-
zeň sa ušla v nemalej viere aj 
hradom. Redaktori HN niektoré 
z nich navštívili, aby vám aspoň 
sprostredkovali ich príbehy.

Nemohli obísť stavbu, kto-
rá sa nedá prehliadnuť z naj-
frekventovanejšej diaľnice na 
Slovensku. Siluetu hradu Bec-
kov vidno už zďaleka. Aj v ňom 
lámali rekordy návštevnos-
ti. Chystajú sa na ďalšie, z Nór-
skych fondov im priklepli na ob-
novu takmer jeden milión eur.

Naša cesta viedla aj na hrad 
Lietava. Asi nie príliš veľa ľu-
dí vie, že vo World Monuments 
Fund – Svetovom pamiatkovom 
fonde je zaradený do sto naj-
ohrozenejších pamiatok sve-
ta. Po boku Machu Picchu v Pe-
ru či Sagrada Familia v Barcelo-
ne. A ešte menej ľudí tuší, že aj 
hradní páni musia vedieť zmaj-
strovať latrínu. Nehnuteľnosť to-
tiž vlastnia členovia občianske-
ho združenia, ktorí ju obnovujú.

Najväčšieho blázna, v pozi-
tívnom zmysle slova, sme však 
objavili na zrúcanine Hrušov. 
„Nech to vyznieva akokoľvek, 
cítim, že som našiel zmysel ži-
vota,“ priznal sa nám učiteľ Jo-

zef Blaho. Spolu s manželkou 
Stanislavou, tiež pedagogičkou, 
im hrad padol do oka pri už le-
gendárnom školskom výlete 
v roku 1999. Svoj osud mal vte-
dy prakticky spečatený. Boli to 
práve manželia Blahovci, ktorý 
ho vyrvali z jeho pazúrov.

Spoločne s ďalšími dobrovoľ-
níkmi počas prvých rokov vy-
viezli päť ton odpadov. Jozefa 
chytil Hrušov za srdce až tak, 
že si urobil doktorát zo stredo-
veku. Pozadu nezaostáva ani 
Stanislava, len pred pár týždňa-
mi ukončila štúdium archeoló-
gie. Summa summarum: počty 
dobrovoľníkov sa dosiaľ rátajú 
v stovkách. Počet brigád presko-
čil číslo tisíc a hodnota práce? 
Odhaduje sa na milión eur.Čerešničky na torte„Ministerstvo kultúry si ešte 

v dostatočnej miere neuvedo-
muje, čo všetko si dobrovoľníci 
vzali na svoje plecia a suplujú 
štát,“ tvrdí v rozhovore HN 
Focusu predseda združenia 
Zachráňme hrady, zastrešujú-
ceho právne subjekty. Ratibor 
Mazúr stojí v jeho čele piaty 
rok a hnevá ho, že zo stola sa 

zhodil projekt Zapojenie neza-
mestnaných do obnovy kultúr-
neho dedičstva. „Pre mnohých 
nezamestnaných bola práca 
na hrade jediná šanca, ako sa 
dostať k peniazom,“ upozorňuje 
šéf združenia.Čiastočne ho sumou jedné-

ho milióna eur sanuje minister-
stvo kultúry a na scénu po prvý 

raz vstupuje aj ministerstvo in-
vestícií. Hradári reagovali na 
ich výzvy a zatiaľ čakajú. Po-
niektoré dotácie sú vraj schvále-
né, ale netušia, kedy prijmú pr-
vých pracovníkov v už rozbeh-
nutej sezóne.„Ministerstvo je zo zákona 

inštitúcia, ktorá má povinnosť 
chrániť a je zároveň investorom 
mnohých pamiatok. Tento ne-
odškriepiteľný fakt treba mať na 
pamäti predovšetkým,“ hovorí 
Mazúr, a sám si kladie otázku: 
„Raz nás záchrana hradov môže 
prestať baviť, a čo potom?“

V HN Focuse sme pre vás pri-
pravili ešte dve čerešničky na 
torte. Jednou z nich je miesto, 
z ktorého si môžete poobzerať 
najviac hradov na Slovensku. 
Ani pri tom nenabeháte kilo-
metre a kráčate po rovine.

Druhá čerešnička je na stra-
šidelnejšiu nôtu. V článku Du-
chovia všetkých hradov, tras-
te sa, dostanete navyše aj jednu 
radu – všetkých záhadných by-
tostí sa netreba báť. Asi to bu-
de pravda, keď to tvrdia samot-
ní lovci duchov.Prajeme príjemné a predo-

všetkým užitočné čítanie.

KULTÚRNE DEDIČSTVO
Dobrovo¾níci dostali na frak. Bez nároku na 

odmenu zachraòujú zrúcaniny a rezort práce 

im zastavil dotácie na nezamestnaných.
Ján Karásek  

©hn

jan.karasek@mafraslovakia.sk

Okrem odborníkov na hradoch dosiaľ pracovali aj ľudia z radov nezamestnaných.  

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: HN/PETER MAYER

Pre mnohých nezamestnaných bola práca na hrade jediná šanca, ako sa 
dostať 

k peniazom.
Ratibor Mazúr,predseda združenia  Zachráňme hrady
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Oceliari môžu dýchať 
ľahšie s pomocou Únie

Bratislava – Kolísavý dopyt 
ovplyvnený pandémiou, lacná 
konkurencia z Ázie, ochrana 
hraníc či rekordné ceny emisných 
povoleniek. To všetko sú faktory, 
ktorým musia čeliť európski pro-
ducenti ocele vrátane košickej  
U. S. Steel.

Práve tlak na znižovanie uhlí-
kovej stopy je dôvod, prečo ame-
rické vedenie spoločnosti trápi 
budúcnosť našej najväčšej huty. 
Tá v poslednom období vysiela-
la zmiešané signály. V minulom 
roku musela prepúšťať, odsta-
viť jednu časť výroby a vykázala 
zisk deväť miliónov dolárov. Ná-
sledne sa situácia stabilizovala, 
ožil dopyt a s ním prišiel aj dô-
vod na opätovný štart prevádzky 
tretej vysokej pece. Okrem toho 
sa začalo dariť aj finančne. Len 
za prvý kvartál totiž dokázala vy-
generovať zisk pred zdanením na 
úrovni 105 miliónov dolárov.

Toto sú však len krátkodobé vý-
kyvy na trhu. Pri pohľade do bu-
dúcnosti je trend jasný. Buď bude 
fabrika masívne investovať, ale-
bo jednoducho zanikne. „Ak chce 
Slovenská republika splniť de-
karbonizačné ciele, to už je úlo-
ha, ktorú vieme splniť jedine spo-
ločným úsilím. Máme pripravené 
projekty a ak nastane zhoda a za-
definujeme, že tu chceme mať po 
roku 2030 zelený priemysel, tak 
to vieme urobiť,“ uviedol pre HN 
hovorca fabriky Ján Bača.

Najväčší znečisťovateľ chce 
byť zelený
Európski oceliari prostredníc-
tvom svojho združenia Eurofer 
pravidelne varujú pred klesajú-
cou konkurencieschopnosťou pre 
rastúce ceny emisných povole-
niek, aj pred sťahovaním výrob-
ných prevádzok za hranice Únie. 

Apelujú preto na Brusel, aby po-
mohol s ochranou trhu pred lac-
ným dovozom.

Teraz zas tlačia na to, aby Euró-
pa pomohla pri investične nároč-
ných prerábkach fabrík, ktoré ma-
jú v nasledujúcich dekádach pri-
niesť dekarbonizovanú výrobu 
i produkty. Brusel chce mať do ro-
ku 2050 „zelenú“ Európu a k to-
muto cieľu sa len nedávno zavia-
zalo aj americké ústredie.

Slovensko v tomto smere nie je 
žiadnym premiantom. Priemysel-
ná výroba a využívanie fosílnych 
palív v priemysle je zdrojom až 41 
percent všetkých emisií u nás, čo 
je najviac v celej Únii. Prvú päť-
ku emitentov na našom trhu vedie 
bezkonkurenčne košická Steelka, 
ktorá sa na celkovej slovenskej 
produkcii CO

2
 podieľa až pätinou. 

Za ňou sú Slovenské elektrárne, 
chemička Duslo, rafinéria Slov-
naft či výrobcovia cementu.

Huta pritom podľa vlastných 
vyjadrení odstránila vo výrobe za 
posledné dve dekády až 98 per-
cent škodlivín. A pohnúť vie aj 
s emisiami uhlíka. „Len tie pro-
jekty, ktoré máme dnes priprave-
né, by znížili produkciu CO

2
 o 70 

percent,“ tvrdí Bača.
Takéto operácie si však vyžia-

dajú obrovské investície na úrov-
ni stoviek miliónov eur, na ktoré 
bude výrobca potrebovať pomoc. 
Aj preto sa jeho vedenie nedáv-
no stretlo so slovenským minis-
trom financií Igorom Matovičom. 
Pomôcť by totiž mohli európske 
peniaze, no aj vládou schválený 

plán obnovy, ktorý vyčlenil na de-
karbonizáciu priemyslu takmer 
363 miliónov eur.

Ceny emisií, vstupov aj 
produktu letia nahor
Oceliarom spôsobuje obrovský 
problém cena emisných povole-
niek, ktoré konkurencia v Turec-
ku, Rusku, na Ukrajine či v Číne 
a Indii nepozná. Ceny za jednu 
tonu sa vyšplhali na rekordnú 
úroveň a nič nenaznačuje, že by 
mali klesať. „Cena emisných po-
voleniek v máji prelomila rekord-
ných 55 eur za tonu CO

2
 oproti 

priemernej cene 18 eur v roku 
2018,“ konštatuje Bača s tým, že 
vývoj cien naznačuje, že za ob-
chodmi s kvótami sú špekulácie.

Okrem emisných povoleniek 
vzrástli podľa košickej huty dvoj-
násobne aj ceny šrotu, prepravy, 
koksovateľné uhlie zas zdraželo 
o polovicu. „Rast cien je spôsobe-
ný aj zvýšeným dopytom. Za po-
sledný rok rástli ceny ocele o 30 
až 40 percent,“ konštatuje analy-
tik Finlord Boris Tomčiak.

Okrem toho svoju rolu hrajú aj 
globálne faktory. Ceny tlačí na-
hor aj pomerne komplikovaná si-
tuácia v Indii, ktorá sa medzime-
sačne v produkcii ocele prepadla 
o 14,4 percenta. Čína zas v oblasti 
produkcie rastie, no zatiaľ pokrý-
va najmä domácu spotrebu. Cel-
kovo sa však v tejto krajine vyro-
bí takmer 60 percent svetovej pro-
dukcie. Len pre zaujímavosť, pred 
10 rokmi to bola zhruba polovi-
ca. Podľa analytika Lukáša Lipov-
ského je len otázkou času, kedy 
nedostatok ocele pominie a pod 
tlakom lacných dovozov sa opäť 
ocitnú aj naši výrobcovia.

Uhlíková hranica
Aj keď sa v súvislosti s oceliarmi 
aktuálne veľa hovorí o dekarbo-
nizácii a ekológii, pre železiarov 
je stále pálčivou témou dovoz 
z tretích krajín. Nastavenia trhu 
by sa však už v júni mohli čias-
točne zmeniť v prospech našich 
výrobcov. Tí z tretích krajín totiž 
nič také ako emisné povolenky 
nepoznajú, a preto je nutné do-
rovnať misky váh aj s mechaniz-
mom uhlíkových hraníc. Brusel 
sa takto snaží pretlačiť rovnaké 
nároky na emisie v rámci Únie.

ANALÝZA
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mechanizmus, ktorý 
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Ján Bača, 

hovorca U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice za posledné dve desaťročia odstránila až 98 percent škodlivín.  SNÍMKA: TASR/F. IVÁN

Británia chce spravodlivú daň pre veľké 
spoločnosti. G7 stále nie je jednotná
Londýn – Akákoľvek globálna do-
hoda o minimálnej sadzbe dane 
z príjmu právnických osôb musí 
zabezpečiť, aby veľké technolo-
gické spoločnosti zaplatili svoj 
spravodlivý podiel na dani. Vy-
hlásila to britská vláda len deň 
pred online rokovaním ministrov 
financií a centrálnych bankárov 
skupiny G7.

Londýn chce viac ako 
Washington
USA minulý týždeň navrhli, aby 
sa zisky nadnárodných spoloč-
ností zdaňovali minimálnou sa-
dzbou vo výške 15 percent, čo 
je menej ako pôvodný návrh vo 
výške 21 percent. Británia, ktorá 
tento rok predsedá stretnutiam 
G7, je však opatrnejšia. Minister 
financií Rishi Sunak by chcel, 
aby veľké technologické giganty 
zo zámoria platili na ostrovoch 

vyššiu daň. „Naším nemenným 
stanoviskom je, že záleží na tom, 
kde sa platí daň, a akákoľvek do-
hoda musí zabezpečiť, aby digi-
tálne spoločnosti platili v Británii 
daň, ktorá bude odrážať ich eko-
nomické aktivity,“ uviedol zdroj 
z britského ministerstva financií.

Francúzsky minister finan-
cií Bruno Le Maire vyzval štáty 
G7, aby sa dohodli na minimál-
nej sadzbe dane na budúci týž-
deň, keď bude Sunak v Londýne 
organizovať osobné stretnutie mi-
nistrov financií. „Na londýnskej 
schôdzi skupiny G7 musia najsil-
nejšie ekonomiky sveta povedať 
– dohodli sme sa na novej medzi-
národnej dani, vrátane digitálnej 
dane a minimálnej dane. Vyvinú 
tak silný tlak na skupinu G20, aby 
na stretnutí v Benátkach v polovi-
ci júla dosiahli dohodu,“ povedal 
Le Maire pre francúzsky rozhlas.

O tejto dani sa však na dnešnom 
online stretnutí ministrov finan-
cií a centrálnych bankárov sku-
piny G7 nebude podrobnejšie dis-
kutovať. Podľa návrhu programu 
sa účastníci sústredia na globál-
nu ekonomiku, znižovanie emi-
sií skleníkových plynov a techno-
lógiu platieb, ako sú digitálne me-
ny centrálnych bánk.

Spory o výšku globálnej 
dane
Návrh USA na 15-percentnú mi-
nimálnu daň vyvolal turbulencie. 
Zatiaľ čo Francúzsko a Nemecko 
sú za „historickú“ dohodu a vy-
slali signál, že ju podporia, nie-
ktoré skeptické európske štáty 
plány na globálnu daň pre nad-
národné firmy odmietajú.

Írsky minister financií Paschal 
Donohoe uviedol, že jeho krajina 
má „značné obavy“ z globálnej 

sadzby, z ktorej budú podľa ne-
ho „ťažiť len určité ekonomiky“. 
Írsko má totiž nízku korporát-
nu daň, na úrovni 12,5 percenta, 
s ktorou pritiahlo veľké množstvo 
technologických a farmaceutic-
kých firiem. Tie si v krajine zria-
dili svoje európske centrály. Mi-
nulý mesiac írske ministerstvo 
financií zverejnilo odhad, podľa 
ktorého by od roku 2025 mohlo 
prísť o ročné príjmy vo výške dve 
miliardy eur, ak bude prijatá glo-
bálna minimálna sadzba dane.

Podobné obavy ako Írsko má aj 
Maďarsko s 9-percentnou daňou 
pre korporácie, zatiaľ čo Fran-
cúzsko a Nemecko majú podľa 
výpočtov Organizácie krajín pre 
hospodársku spoluprácu a roz-
voj sadzby takmer 30 percent. 
Luxembursko sa zase vyjadrilo 
v prospech „minimálneho zda-
nenia“.  (TASR)

DANE

MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

Peking – Prvýkrát od nástupu 
Joea Bidena do funkcie americ-
kého prezidenta spolu rokovali 
obchodní vyjednávači Spoje-
ných štátov a Číny. Americká 
obchodná splnomocnenkyňa 
Katherine Taiová telefonicky 
debatovala s čínskym vicepre-
miérom Liouom Che. Ani jedna 
zo strán však nenaznačila, kedy 
by sa mohli obnoviť rokovania 
o ukončení colnej vojny medzi 
oboma krajinami. Informovala 
o tom agentúra AP.

Úrad amerického obchodné-
ho splnomocnenca uviedol, že 
Taiová rokovala o „pokračujú-
com prieskume“ obchodných 
vzťahov. Čínske ministerstvo 
obchodu označilo toto vyjed-
návanie za úprimné a pragma-
tické, s konštruktívnou výme-
nou názorov a so vzájomným 
rešpektom. Liou mal podľa mi-
nisterstva otázky ohľadom spo-
ločenských záležitostí, bližšie 
podrobnosti však úrad nepo-
skytol.

Biden ešte neoznámil, aký prí-
stup si vyberie k tomuto konflik-
tu, ktorý spustil jeho predchodca 
Donald Trump. Ten ovplyvňuje 
priemyselnú politiku a obchod-
ný prebytok Číny, pričom zvýšil 
clá na čínsky tovar. Peking na to 

zareagoval pozastavením náku-
pu amerických sójových bôbov 
a zvýšil clá na americký tovar.

Vyjednávači sa osobne ne-
stretli od začiatku pandémie, 
ktorá zasiahla svet vlani na jar. 
Nižší úradníci spolu každý me-
siac telefonicky rokujú o zavede-
ní prvej fázy obchodnej doho-
dy zo začiatku roka 2019 s cie-
ľom ukončiť obchodný spor. Obe 

strany sa dohodli, že pozastavia 
ďalšie vzájomné zvyšovanie ciel 
a že niektoré zrušia.

Čína tiež sľúbila, že nakúpi 
viac sójových bôbov a zvýhodní 
dovoz ďalšieho tovaru z USA. Pe-
king však od obdobia, keď pan-
démia narušila globálny obchod, 
zaostáva v plnení tohto záväzku.

Dovoz čínskeho tovaru do 
Spojených štátov v marci aj na-
priek clám stúpol na nový re-
kord.  (ČTK)

USA a Čína sa vracajú  
k vyriešeniu sporu
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ROKY

trvá USA a Číne spustenie prvej 
fázy obchodnej dohody.
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