
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok: l.polrok 2018 IČO:
LEI:

Účtovné obdobie: od: 01.01.2018 do: 30.06.2018

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 035 číslo:

Fax: smerové číslo číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

Predmet podnikania: Sprostredkovanie obchodu, výsum 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 .

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
polročnej finančnej správy  § 47 

ods. 4 zákona o burze

zverejnenie oznámenia v 
Hospodárskych novinách 
dňa  21. septembra 2018

Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej 
tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného 
systému, v ktorej bola polročná finančná správa 
zverejnená 

www.ztsinmart.sk

Dátum zverejnenia 21.septembra 2018

Čas zverejnenia                    § 47 ods.8 zákona o burze 10.00 hod. 

www.ztsinmart.sk

01.05.1992 Základné imanie (v EUR): 380 291 

Zakladateľ:

94048
Nové Zámky 

Anna Poláková 

0902925586

ztsinmart@ztsinmart.sk

31 562 361
097900BHB10000066021

akciová spoločnosť 

ZTS INMART a.s.

T.G.Masaryka 1

POLROČNÁ SPRÁVA
emitenta  akcií alebo dlhových cenných peprierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 

v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta



alebo

nie

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 

zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS Účtovná závierka-základné údaje Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
UPOZORNENIE                                                                 

Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)

V  § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny 
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky 

Poznámky priebežnej ÚZ Príloha č. 5 (P5Poznámky)

CASH-FLOW-Priama metóda   BO 30.6. PO 31.12. Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda BO 30.6. PO 31.12. Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí 
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných 
štandardov, ako veľká účtovná jednotka a subjekt verejného 
záujmu. Podľa § 2 ods.14 zákona o účtovníctve subjektom 
verejného záujmu  sa rozumie účtovná jednotka , ktorá emitovali 
cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie sú subjektom 
verejného záujmu.

Súvaha priebežnej ÚZ -aktíva BO 30.6. PO 31.12. Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Súvaha priebežnej ÚZ -pasíva BO 30.6. PO 31.12. Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Výkaz ziskov  a strát priebežnej ÚZ BO 30.6. PO 30.6. Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

Časť 2. Účtovná závierka

Priebežná Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy) SAS

Priebežná Účtovná závierka podľa SAS Účtovná závierka-základné údaje Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)



Dátum auditu: správa nebola overená

§ 35 ods. 3 zákona o burze

nie

Polročná finančná správa spoločnosti ZTS INMART a.s. za prvý polrok 2018 nebola overená audítorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
Polročná finančná správa spoločnosti ZTS INMART  a.s. za prvý polrok 2018 nebola overená audítorom.

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú 
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. 

Časť 3. Priebežná správa 

Účtovná jednotka sa v 1.polroku 2018  venovala činnosti v oblasti  vývoja, v súlade so strategickým podnikateľským plánom , s vynaložením minimálnych nákladov na vývoj . Účtovná 
jednotka  vykázala k 30. 06. 2018 celkový bilančný majetok a zdroje jeho krytia vo výške 1 255 804  €. Zložky aktív sú pomerne vyvážene tvorené z neobežného majetku 
pozostávajúceho z dlhodobého nehmotného majetku , tvoriaceho 55,94 % z celkových aktív, dlhodobého hmotného majetku a ostatných cenných papierov , tvoriacich spolu  4,11 %  
a obežného majetku pozostávajúceho z pohľadávok a finančných prostriedkov, tvoriaceho 39,95% z celkových aktív. Vlastné imanie kleslo oproti predchádzajúcemu obdobiu o 31 
134 €, čo predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie prvého polroku 2018 vo výške -31 134 € a . Rozhodujúcou položkou pasív je vlastné imanie vo výške 47,09 % . K 
30. 06. 2018 vykázala účtovná jednotka výsledok hospodárenia stratu vo výške  -31 134 €. Uvedený hospodársky výsledok pozostával najmä z bežných prevádzkových nákladov a 
odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku . V prebiehajúcom roku vzhľadom na hore uvedené informácie očakávame vyvážené hospodárenie spoločnosti.Výskumné a 
vývojové aktivity  počas druhého polroka 2018 sú zamerané na vývoj geotermálnych energetických systémov a s tým súvisiacich analýz infraštruktúry a horninovéhoprostredia, 
strojových zariadení, elektorniky, meracích a testovacích zariadení.   Na nasledujúcich šesť mesiacov účtovného obdobia neočakávame významné riziká a neistoty v súvislosti s 
činnosťou účtovnej jednotky. Účtovná jednotka svojou činnosťou nevplýva negatívne na životné prostredie pričom  v sledovanom období nezamestnávala ani jedného zamestnanca , 
činnosť vykonávajú členovia predstavenstva . 

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS



§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Emitent v sledovanom období nerealizoval žiadne obchody so spriaznenými osobami.

Emitent v sledovanom ani v predchádzajúceom období nerealizoval žiadne obchody so spriaznenými osobami.

Emitent v sledovanom období nerealizoval žiadne obchody so spriaznenými osobami.

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 

účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a 

spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje 

verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Podpísaní František Zvrškovec, predseda predstavenstva ZTS INMART  a.s. a Mgr.Martina Šolcová , člen predstavenstva ZTS INMART  a.s. týmto prehlasujeme, že podľa našich 
najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho 
výsledku emitenta podľa požiadaviek uvedených v odseku 3 a 4 §35 zákona o burze a že táto priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 §35 zákona o 
burze.

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta 
počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 
osobami.

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v 
Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to



k    

Účtovná závierka Účtovná jednotka

X  – riadna

 – mimoriadna

 – priebežná X  – veľká

*) vyznačuje sa krížikom X

e-mail: ztsinmart@ztsinmart.sk

 Zostavená dňa:
Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej 

jednotky alebo meno a funkciu fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

17/09/2018

František Zvrškovec, Mgr.Martina Šolcová  Schválená dňa:

Smerové číslo telefónu: Číslo telefónu: Číslo faxu:

35 902 925 586

ZTS INMART a.s.

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo
T.G.Masaryka 1

PSČ Názov obce

94048 Nové Zámky

IČO: 31 562 361

Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )

30/6/2018 (v  celých eurách)



Brutto Netto

Korekcia Netto
2 799 606 

1 543 802 

2 210 277 

1 456 202 

703 303 

750 

54 000 
750 

649 303 

1 495 356 

1 444 498 

1 495 056 
1 444 498 

300 

11 618 

10 954 

10 954 
10 954 

664 

589 287 

87 600 

0 

0 

5. Tovar 39
0 

3. Výrobky 37
0 

4. Zvieratá 38
0 

B.I.1. Materiál 35
0 

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 36
0 

B. Obežný majetok 33
501 687 989 687 

B.I. Zásoby súčet 34
0 0 

10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 31
0 

11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 32
0 

8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou 
splatnosti najviac jeden rok

29
0 

9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 30
0 

6. Ostatné pôžičky 27
0 

7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 28
0 

4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 25
0 

5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 26
0 

2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v 
prepojených účtovných jednotkách

23

3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 24
664 664 

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet 21
664 664 

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 22
0 

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 19
0 

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 20
0 

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 17
300 300 

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18
0 

4. Pestovateľské celky trvalých porastov 15
0 

5. Základné stádo a ťažné zvieratá 16
0 

2. Stavby 13
0 

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14
50 558 73 343 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet 11
50 858 73 643 

A.II.1. Pozemky 12
0 

       6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 09
649 303 649 303 

      7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 10
0 

       4. Goodwill 07
0 

       5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 08
0 

       2. Softvér 05
0 

       3. Oceniteľné práva 06
53 250 53 250 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet 03
702 553 702 553 

A. I. 1. Aktivované náklady na vývoj 04
0 

Spolu majetok 01
1 255 804 1 767 036 

A. Neobežný majetok 02
754 075 776 860 

IČO: 31 562 361

Označ. STRANA AKTÍV
Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie

Súvaha-aktíva -  v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do: 1.1.2018 - 31.12.2018
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2017 - 31.12.2017
Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s. 



234 783 

0 

180 000 

0 

180 000 

54 783 

353 632 

87 600 

313 283 

73 720 

313 283 
73 720 

1 453 

38 896 
13 880 

0 

0 

872 

0 

238 

634 

42 

0 

42 

3. Príjmy budúcich období dlhodobé 77

4. Príjmy budúcich období krátkodobé 78
0 

C.  1. Náklady budúcich období dlhodobé 75

2. Náklady budúcich období krátkodobé 76
42 489 

2. Účty v bankách 73
634 368 968 

C. Časové rozlíšenie súčet 74
42 489 

B.V. Finančné účty 71
872 369 547 

B.V.1. Peniaze 72
238 579 

3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 69

4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 70

B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách 67

2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v 
prepojených účtovných jednotkách

68

9. Iné pohľadávky 65
25 016 24 435 

B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet 66
0 0 

7. Daňové pohľadávky a dotácie 63
1 453 21 735 

8. Pohľadávky z derivátových operácií 64

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu 61

6. Sociálne poistenie 62

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 59

4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám

60

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 57

2. Čistá hodnota zákazky 58

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 55
239 563 339 187 

1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

56

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet 53
266 032 385 357 

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet 54
239 563 339 187 

7. Iné pohľadávky 51

8. Odložená daňová pohľadávka 52
54 783 54 783 

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu 49
0 

6. Pohľadávky z derivátových operácií 50
0 

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 47
0 

4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám

48
0 

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 45
0 

2. Čistá hodnota zákazky 46
0 

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 43
180 000 180 000 

1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

44
0 

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet 41
234 783 234 783 

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku  súčet 42
180 000 180 000 

0 

6. Poskytnuté preddavky na zásoby 40
0 



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 

riadku
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky 79 1 255 804 1 767 036 

A. Vlastné imanie 80 591 337 622 471 
A.I. Základné imanie súčet 81 380 291 380 291 
A.I.   1. Základné imanie 82 380 291 380 291 

2. Zmena základného imania 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 84

A.II. Emisné ážio 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy 86
A.IV. Zákonné rezervné fondy 87 64 254 49 735 

A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 88 64 254 49 735 
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 89 0 0 

A.V. Ostatné fondy zo zisku 90 0 0 
A.V.1. Štatutárne fondy 91

2. Ostatné fondy 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 93 0 0 

A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 94 0 0 
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 95 0 0 
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 96

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov 97 177 926 47 251 
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov 98 177 926 47 251 

2. Neuhradená strata minulých rokov 99 0 0 
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100 -31 134 145 194 
B. Záväzky 101 664 467 1 144 565 
B.I. Dlhodobé záväzky súčet 102 0 0 
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 103 0 0 

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 104

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám

105

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku 106
2. Čistá hodnota zákazky 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 108

4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu 112
8. Vydané dlhopisy 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu 114

10. Iné dlhodobé záväzky 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 116
12. Odložený daňový záväzok 117

B.II. Dlhodobé rezervy 118 0 0 
B.II.1. Zákonné rezervy 119
2. Ostatné rezervy 120
B.III. Dlhodobé bankové úvery 121
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet 122 664 467 1 143 065 
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet 123 58 789 536 729 

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 124 104 800 

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám

125

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku 126 58 789 431 929 
2. Čistá hodnota zákazky 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 128

4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám

129

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 130
6. Záväzky voči zamestnancom 131
7. Záväzky zo sociálneho poistenia 132
8. Daňové záväzky a dotácie 133 302 960 
9. Záväzky z derivátových operácií 134

10. Iné záväzky 135 605 376 605 376 
B.V. Krátkodobé rezervy 136 0 1 500 
B.V.1. Zákonné rezervy 137

2. Ostatné rezervy 138 0 1 500 
B.VI. Bežné bankové úvery 139
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 140
C. Časové rozlíšenie súčet 141 0 0 
C. 1. Výdavky budúcich období dlhodobé 142

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 143 0 0 
3. Výnosy budúcich období dlhodobé 144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé 145

IČO: 31 562 361

Súvaha-pasíva -  v plnom rozsahu (v  celých eurách)
Za obdobie od do: 01.01.2018 - 30.06.2018
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2017 - 31.12.2017
Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s.



bežné účtovné obdobie

 bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

* Čistý obrat 01

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu  súčet 02 314 342 

I. Tržby z predaja tovaru 03 314 342 

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov 04

III. Tržby z predaja služieb 05

IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06

V. Aktivácia 07

VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a 

materiálu
08

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 09

** Náklady na hospodársku činnosť spolu 10 31 941 27 017 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 12 170 33 

C. Opravné položky k zásobam 13

D. Služby 14 8 225 7 749 

E. Osobné náklady 15 0 0 

E.1. Mzdové náklady 16

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 17

3. Náklady na sociálne poistenie 18

4. Sociálne náklady 19

F. Dane a poplatky 20 0 23 

G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému 

hmotného majetku
21 22 785 18 285 

G.1. Odpisy  k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku 22 22 785 18 285 

2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného 

majetku
23

H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 24

I. Opravné položky k pohľadávkam 25

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 26 761 927 

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 -31 627 -26 675 

* Pridaná hodnota 28 -8 081 -7 440 

** Výnosy z finančnej činnosti spolu 29 582 582 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 30

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 31 0 0 

IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 32

2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov 

prepojených účtovných jednotiek
33

3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 34

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 35 0 0 

X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek 36

2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov 

prepojených účtovných jednotiek
37

3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 38

XI. Výnosové úroky 39 582 582 

XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 40

2. Ostatné výnosové úroky 41 582 582 

XII. Kurzové zisky 42

XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 43

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44

** Náklady na finančnú činnosť spolu 45 89 87 

K. Predané cenné papiere a podiely 46

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 47

M. Opravné položky k finančnému majetku 48

N. Nákladové úroky 49 0 0 

N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 50

2. Ostatné nákladové úroky 51

O. Kurzové straty 52

P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 53

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 54 89 87 

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 55 493 495 

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 56 -31 134 -26 180 

R. Daň z príjmov 57 0 0 

R.1. Daň z príjmov splatná 58 0 0 

2. Daň z príjmov odložená 59

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 -31 134 -26 180 

IČO: 31 562 361

Označ. Text
Číslo 

riadku

Skutočnosť 

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v  celých eurách)

Za obdobie od do: 01.01.2018 - 30.06.2018
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2017 - 30.06.2017
Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s.



Z/S -31 134 190 589 
A.1.

34 176 35 651 

A.1.1. 22 785 37 319 
A.1.2.

A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6. 447 35 
A.1.7.
A.1.8. 15 535 
A.1.9. -582 -17 238 

A.1.10.

A.1.11.

A.1.12.

A.1.13. 11 526 

A.2.

-401 338 115 550 

A.2.1. 99 042 -304 665 
A.2.2. -500 380 420 215 
A.2.3.

A.2.4.

-398 296   341 790   

A.3.
A.4. 582 17 238 

A.6.

-397 714 359 028 
A.7.

A.8.
A.9.

-397 714 359 028 

B.1.
B.2.

B.3.

B.4.
B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

B.9.

B.10.

B.11.
B.12.

B.13.

B.14.

B.15.
B.16.
B.17.
B.18.

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do: 01.01.2018 - 30.06.2018
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2017 - 31.12.2017
Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s.
IČO: 31 562 361

Ozn. Obsah položky

Skutočnosť (v EUR)

Vykazované 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet 

A.1.1. až A.1.13.)  (+/-)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka   (-)

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka (+)

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií 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.)

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
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 + A1+A2)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
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 (+)

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S+A1 až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (-/+)

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1 až A9)

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

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 (-)

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
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 
(+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,  ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-)

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

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

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých  
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou  konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

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 (-)

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 (+)
Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú   činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)



B.19.
B. 0 0 

C.1. 0 0 
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.

C.1.7.

C.1.8.

C.2. 29 039 0 

C.2.1.
C.2.2.

C.2.3.

C.2.4.

C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.

C.2.8. 29 039 

C.2.9.

C.3.

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.
C.8.
C.9.
C. 29 039 0 
D. -368 675 359 028 
E. 369 547 10 519 

F. 872 369 547 

G. 0 0 

H. 872 369 547 

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. až B. 19.)

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

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (-)

Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2.

10.)

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré
boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
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 (+)

Výdavky na splácanie 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 (-)

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností
(-)

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného  obdobia (+/-) 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,  ku ktorému   sa zostavuje účtovná 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje    účtovná závierka (+/-).

Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z  investičnej činnosti (+)

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C) 



1 
 

A.  Informácie o  účtovnej jednotke k 30.6.2018 
 
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 20.06.2018 

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

Od roku 2011 spoločnosť nezamestnávala žiadnych zamestnancov . 

Činnosť pre chod spoločnosti boli zabezpečované  na základe mandátnych zmlúv .  

  

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, 
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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 
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 
 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 
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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.  

Splatná daň z príjmov za účtovné obdobie: 

Z účtovného VH upraveného o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane  bol vyčíslený základ dane,  
pre 1. polrok 2018. Ide  o daňovú stratu  - 31 134   € . 

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 odloženom daňovom záväzku    .  
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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. 

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  
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 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         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia   54 000   649 303  703 303 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0  750     750 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 0  750     750 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia         

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia         

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0  53 250   649 303  702 553 

Stav na konci 
účtovného obdobia 0  53 250   649 303  702 553 
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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   0   16 303  16 303 

Prírastky   54 000   687 900  741 900 

Úbytky      54 900  54 900 

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia   54 000   649 303  703 303 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0  0     0 

Prírastky   750      750 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 0  750     750 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia         

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia         

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0  0   16 303  16 303 

Stav na konci 
účtovného obdobia 0  53 250   649 303  702 553 
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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 0 300 0 1 495 356 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 300 0 1 495 356 

Oprávky 
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 421 713 
 0 0 0 0 0 1 421 713 

Prírastky        22 785          22 785 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 444 498 0 0 0 0 0 1 444 498 

Opravné položky 
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  
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Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  73 343    300  73 643 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  50 558    300  50 858 

 
 
 
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 1 499 179 0 0 0 0 0 1 499 179 

Prírastky       300  300 

Úbytky   4 123      4 123 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 300 0 1 495 356 

 
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 389 267 
 0 0 0 0 0 1 389 267 

Prírastky   36 569      36 570 

Úbytky   4 123      4 123 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 421 713 0 0 0 0 0 1 421 713 

Opravné položky 
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky          
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Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  109 912    0  109 912 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  73 343    300  73 643 

 
 
 

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--24.8.2018 

Dlhodobý hmotný majetok – Samostatné hnuteľné veci OP VaV 2007-2013 805 484,40 06.02.2013--24.8.2018 

 

 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 výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období 

Náklady Náklady na výskum 
Náklady vynaložené 

v bežnom období na vývoj 
– neaktivované 

Náklady vynaložené 
v bežnom období na vývoj 

- aktivované 

0 0 0 0 
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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 

 0       0 

Prírastky  10 954       10 954 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Účtovná hodnota  
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 10954 664 0 0 0 0 0 11 618 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 
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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 

 0       0 

Prírastky  10 954       10 954 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Účtovná hodnota  
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 10954 664 0 0 0 0 0 11 618 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 
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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%    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 1.polroku 2018 spoločnosť  vytvárala 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 180 000  180 000 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku    

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu    

Iné pohľadávky 54 783 0 54 783 

Dlhodobé pohľadávky spolu 234 783 0 234 783 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 238 981 74 302 313 283 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku    

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu    

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 1 453 0 1 453 

Iné pohľadávky  38 896 38 896 

Krátkodobé pohľadávky spolu 240 434 113 198 353 632 
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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 238 579 

Bežné bankové účty 634 368 968 

Bankové účty termínované 0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 872 369 547 

 
 
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 neoceňovalo 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   145 194 

Vysporiadanie účtovného zisku   Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu 14 519 

Zo štatutárnych a ostatných fondov 0 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 0 

Úhrada straty spoločníkmi 0 

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov  

Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov  130 675 

Iné  0 

Spolu  145 194 
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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:  1500 0  1500  0  0 

Rezerva na audit   1500  0  1500  0  0 

           

      

      

      

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:         

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho:  1500 1500  1500  0  1500 

Rezerva na audit   1500  1500  1500  0  1500 
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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 664 467  1 143 065 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 74 548 543 621 

Záväzky po lehote splatnosti 589 919 599 444 

 
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: 190 589 190 589 

odpočítateľné     

zdaniteľné     

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

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti  1 284   1 284  

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

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

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok   

Zmena odloženého daňového záväzku   

Zaúčtovaná ako náklad    

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Iné   
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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 

             

             

             

Krátkodobé bankové úvery 

             

             

       

 
Tabuľka č. 2 
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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 

             

             

             

Krátkodobé pôžičky 

 Zmluva o pôžičke  EUR  3%  31.12.15 140 850 140 850 140 850 

 Zmluva o pôžičke    EUR  3%   0 0 0 

       

Krátkodobé finančné výpomoci 
Zmluva o finančnej 
výpomoci EUR 3%  0 0 0 

Zmluva o finančnej 
výpomoci EUR 3% 31.12.15 377 000  377 000 377 000  

 
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  

 
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 
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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 0 314 684 0 0 

Švédsko 0 0 0 307 000 0 0 

         

         

         

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

Spoločnosť neúčtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob  
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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 16 075 

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

Ostatné výnosy – odpis záväzku  0 0 

Ostatné výnosy – odmena za posunutie  splatnosti  0 16 075 

Finančné výnosy, z toho: 582 1 163 

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: 582 1 163 

- Úroky z fin. výpomocí  SB AJ Inmart  582 1 163 

- Úroky z fin. výpomocí  SB Inmart  0 0 

- Úroky z fin. výpomocí DG SERIVS – odpustenie  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 

Tržby za vlastné výrobky 0 0 

Tržby z predaja služieb 314 307 684 

Tržby za tovar    

Výnosy zo zákazky    

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj    

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou    

Čistý obrat celkom 314   307 684 
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I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch 

I. Informácie o nákladoch 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby:   

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:     

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky  0 1500 

   

   

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 8 986 659 332 

Nájomné  1 703 3 406 

Inzercia     585 738 

Služby  5 429 1 912 

Ostatné – poistenie majetku     761 1 436 

Ostatné     508 20 276 

Ostatné služby- projektové  - vývoj 0 633 000 

   

Finančné náklady, z toho: 89 10 954 

Predané cenné papiere 0 0 

Cenné papiere – OP  0  10 954  

Kurzové straty, z toho: 0 0 

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

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 89 15 878 

- Úroky  0 15 707 

- Ostatné náklady  89 171 

Mimoriadne náklady, z toho:   
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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: 0  1500 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 0  1500 

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         44 435  44 435 

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 

    

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 

    

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 Daň 

v % 
a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 190 589 x X 191 589 x X 

teoretická daň  x   x   

Daňovo neuznané náklady       

Výnosy nepodliehajúce dani       

Vplyv nezúčtovanej odloženej 
daňovej pohľadávky       

Umorenie daňovej straty       

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu       

Splatná daň z príjmov x 960  x 960  

Odložená daň z príjmov x 44 435  x 44 435  

Celková daň z príjmov  x 45 395  x 45 395  

 
 

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 
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 1. polroku 2018  neboli poskytnuté žiadne príjmy  ani výhody členom štatutárnych orgánov, dozorných 
orgánov ani iným orgánom účtovnej jednotky  .  
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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 

- poskytnuté úvery a pôžičky  : 
- výnosové úroky  SBAJ INMART – z poskytnutej 

pôžičky – k 30.06.2018   
  582 

Spolu   582  

 
 

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

Do dňa zostavenia účtovnej závierky  za  1. polrok 2018 nenastali žiadne významné skutočnosti .  
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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 

 38 252  0  0  0  38 252 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín           

Oceňovacie rozdiely 
z precen. pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond 11 483  14 519  0  0  26 002 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy           

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 47 251  130 675  0 47 251  177 926 

Neuhradená 
strata minulých rokov          

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

145 194  -31 134 145 194 -31 134 

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 

 38 252  0  0  0  38 252 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín           

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond 11 483  0  0  0 11 483 

Nedeliteľný fond           
Štatutárne fondy 
a ostatné fondy           

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 0  47 251  0  0  47 251 

Neuhradená 
strata minulých rokov -28 658      28 658 -28 658 0     

Výsledok hospodá-
renia bežného 
účtovného obdobia 

75 910 145 194  75 910  145 194 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

    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 (+/–) 

- 31 134 190 589 

A. 1.  Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok 
hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z 
príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 13) (+/–) 

34 176 35 651 

. 1. 1.  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+) 

22 785 37 319 

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 (+/–)   

A. 1. 6.  Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a 
výnosov (+/–) 

447 35 

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

A. 1. 8.  Úroky účtované do nákladov (+) 0 15 535 

A. 1. 9.  Úroky účtované do výnosov (–)  -582   -17 238 

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 (+) 

  

A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/–) 
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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 (+/–) 

11 526  

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) 

-401 338 115 550 

A. 2. 1.  Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (–/+) 99 042 - 304 665 

A. 2. 2.  Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/–) - 500 380 420 215 

A. 2. 3.  Zmena stavu zásob (–/+) 0 0 

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) 

- 398 296 341 790 

A. 3.  Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností (+) 

582 17 238 

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.) 

-397 714 359 028 

A. 7.  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (–/+) 

  

A. 8.  Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
prevádzkovú činnosť (+) 
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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.) 

-397 714 359 028 

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 
konsolidovaného celku (+) 

  



33 
 

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 (+)   

C. 1. 5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie 
vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (–) 
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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) 

29 039  

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 (+) 

29 039  

C. 2. 10.  Výdavky na splácanie 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. 3.  Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa   
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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) 

-368 675 359  028 

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–) 

369 547 10 519 

F.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred 
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–) 

872 369 547 

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 (+/–). 

872 369 547 
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   Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta                                                                           

- v zmysle § 35 ods. 2  písm. c) zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov :  

   

Podľa našich najlepších znalostí  poskytuje priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2018  

vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív a pasív, 

finančnej  situácie a hospodárskeho výsledku emitenta. Polročná finančná správa  

k 30.6.2018 obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti 

a postavenia emitenta, spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým  čelí .  

 

- v zmysle § 35 ods. 11 zákona č.429/2002 v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že  

polročná finančná správa k 30.6.2018  n e b o l a overená audítorom.  

 

 

 

František Zvrškovec  - predseda predstavenstva  

 

Mgr.Martina Šolcová    - člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

     



Predplatné
tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

Cena
cena 1,19 EUR / 
predplatné 0,876 EUR

MAKROPROGNÓZA

Nemecká ekonomika stráca dych, 
Slovensku pomôže Poľsko a Maďarsko
Bratislava – Nemecká ekonomi-
ka, ktorá je naším kľúčovým ob-
chodným partnerom, stráca dych. 
Naopak, na sile naberajú okolité 
krajiny. A to predovšetkým Ma-
ďarsko a Poľsko, ktoré patria 
medzi najrýchlejšie rastúce eko-
nomiky Európskej únie. A prá-
ve rýchlejší rast našich susedov 

by mohol pomôcť aj Slovensku. 
Všimli si to analytici Inštitútu fi-
nančnej politiky pri ministerstve 
financií, ktorí upozorňujú, že aj 
keď nemecká ekonomika bude 
rásť pomalšie, než sa donedávna 
čakalo, silnejúce okolité krajiny 
vykompenzujú slabnúci dopyt 
z Nemecka. Najväčšie európske 

hospodárstvo však pre nás nestratí 
na význame, upozorňuje analytik 
UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. 
Je totiž našim najväčším obchod-
ným partnerom, kam putuje viac 
ako pätina všetkého, čo firmy na 
Slovensku vyprodukujú.  (RG)

Viac na strane 2, V raste...

MALOOBCHOD

Expartner J&T rozširuje 
sieť minipotravín
Bratislava – Len pred pár me-
siacmi predstavil maloobchodný 
reťazec Terno svoj nový kon-
cept Kraj. Spoločnosť patriaca 
do portfólia investičnej skupiny 
Sandberg Capital, ktorú kontro-
luje expartner finančnej skupiny 
J&T Martin Fedor, teraz ukázala 
expanzné plány. Kraj tak najskôr 
zamieri do Trnavy a po nej by 

malo nasledovať Považie a ná-
sledne východ. „Ak pôjde všetko 
podľa plánu, na konci budúceho 
roka by sme mohli otvoriť od 
päť do 10 expanzných predajní,“ 
povedal pre HN Stanislav Čajka, 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Terno.  (KR) 

Viac na strane 11, Bratislava... 

Rúra z Turecka až k nám:  
má byť o miliardu drahšia

Bratislava – Lacnejší plyn pre do-
mácnosti aj podniky, vyššie príj-
my do štátnej kasy z tranzitných 
poplatkov, energetická bezpeč-
nosť pre celú Európu. 

Priniesť to má nový plynovod 
Eastring, ktorý prepojí Sloven-
sko s vonkajšou bulharsko-turec-

kou hranicou Únie cez Maďarsko 
a Rumunsko. 

Štyria partneri
Kľúčový plynovod pritom včera 
nabral reálnejšie kontúry. Okrem 
iného je jasnejšie, koľko bude 
projekt stáť. Kým doteraz sa od-
hadovalo, že prvá fáza výstavby 
vyjde na 1,5 miliardy eur, teraz 
je známa aj celková suma za celý 
projekt: 2,6 miliardy eur. 

Takáto cena bude pri najop-
timálnejšom variante, v ktorom 
má plynovod dĺžku približne 
1 200 kilometrov, informoval Ras-
tislav Ňukovič, generálny riaditeľ 
Eustreamu. Práve Eustream, kto-
rý prevádzkuje plynovú sieť na 
Slovensku, je jedným z hlavných 
partnerov celého projektu. Podie-
ľať sa na ňom má spolu s ďalšími 
prepravcami plynu z Maďarska, 
Bulharska a Rumunska. Koľko za-

platia jednotlivé spoločnosti, dnes 
nie je jasné. Projekt má totiž byť 
sčasti hradený aj z eurofondov. 

Viac než spotrebujeme
„Cieľom Európskej komisie je do-
siahnuť, aby každý z členských 
štátov mal prístup aspoň k trom 
rôznym zdrojom plynu,“ povedal 
podpredseda Európskej komisie 
pre energetickú úniu Maroš Šefčo-
vič, ktorý sa zúčastnil na predsta-

vovaní štúdie, ktorá odhalila de-
taily dlhoočakávaného plynovodu. 

Keď sa Eastring postaví, cez 
Slovensko bude prúdiť o 20 až 40 
miliárd kubíkov plynu viac. To je 
štyri- až osemkrát viac, než je sú-
časná spotreba plynu celého Slo-
venska. Vedenie Eustreamu oča-
káva, že prvá fáza prevádzky bu-
de uvedená v roku 2025.

Viac na strane 3, Projekt...

ENERGETIKA
Eustream predstavil 
detaily kľúčového 
plynovodu. Zo 
Slovenska spraví 
tranzitnú križovatku 
Európy. 
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PERCENTA

-takto by mala rásť 
slovenská ekonomika podľa 

makroprognózy IFP.

LENIN Revolucionár 

alebo 

zbabelec? 

Dohoda 
o brexite 
v nedohľadne
Salzburg, Bratislava – Európski 
lídri majú rozdielne názory na odchod 
Británie z Európskej únie a ani včeraj-
šie stretnutie v Salzburgu ich názory 
nezblížilo, povedal slovenský premiér 
Peter Pellegrini. Slovensko vzhľadom 
na čas, ktorý ostáva na schvaľovaciu 
procedúru dohody, podporuje zvola-
nie mimoriadneho novembrového sa-
mitu iba o brexite. Britská premiérka 
Theresa Mayová je za odchod Británie 
bez ohľadu na to, či sa s Úniou do-
hodne na jasných pravidlách brexitu, 
alebo nie. Zostávajúcich 27 členských 
štátov však do poslednej chvíle prefe-
ruje uzatvorenie akejkoľvek dohody. 
 (RED, TASR)

 SNÍMKA: REUTERS
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Firma dua Košičanov v Česku upadá
REALITY
Spoločnosť CTY 
Ladislava Krajňáka 
a Juraja Kamarása 
zastrešovala ich aktivity 
u našich susedov. 

Bratislava – V najlepších rokoch 
spravovala v Česku vyše 50 hek-
tárov obchodných, kancelárskych 
a priemyselných parkov. Okrem 
miliónových majetkov na lukra-
tívnych adresách v Prahe mala 
v portfóliu i kolínsky areál Ovčáry 
s automobilkou Toyota Peugeot 
Citroën Automobile. Aktuálne však 
spoločnosť CTY Development spa-
dajúca do podnikateľskej skupiny 
Košičanov Ladislava Krajňáka a Ju-
raja Kamarása mieri pre dlhy do 
konkurzu. „Dlžník naplňuje zna-
ky úpadku, keďže má viac veriteľov 
a peňažné záväzky po splatnosti 
staršie ako 30 dní. Tieto záväzky 

nie je schopný plniť, pretože ich ne-
plní dlhšie ako päť mesiacov a voči 
dlžníkovi je vedené exekučné ko-
nanie,“ uvádza v konkurznom ná-
vrhu CTY Development. 

Firma nateraz priznáva troch 
veriteľov. Od decembra 2014 dl-
huje Finančnému úradu pre hlav-
né mesto Praha necelých 150-ti-
síc eur. Sesterskej spoločnosti CTY 
Průmyslová, ktorá rovnako ako 
CTY Development spadá pod ma-
terskú firmu CTY Group, od marca 
tohto roka nezaplatila 349-tisíc eur. 
Spoločnosť smerujúca do konkur-
zu zároveň eviduje záväzok voči 
svojmu spolumajiteľovi a konateľo-
vi Ladislavovi Krajňákovi vo výške 
takmer 195-tisíc eur z dôvodu ne-
uhradenej dane z príjmu fyzickej 
osoby. Naproti dlhom však spoloč-
nosť nedisponuje takmer žiadnym 
majetkom. V jej aktívach sa nachá-
dza iba 341 eur na účte v banke 
a 11 rokov starý osobný automobil 
Škoda Fabia Combi. Okrem toho eš-
te v rukách drží dve ťažko vymáha-
teľné pohľadávky v celkovej sume 
30 400 eur voči dvom majetkovo 
spriazneným podnikom – farma-
ceutickej spoločnosti Sevapharma, 

ktorá sa zachraňuje v reštruktura-
lizácii, a skrachovaným tlačiarňam 
Česká Unigrafie v konkurze. 

Problémy matky preskočili 
na dcéru
Spoločnosť CTY Development ešte 
v roku 2016 zamestnávala 18 ľudí 
a v minulosti bola servisnou fir-
mou pre materskú skupinu CTY 
Group. Zaisťovala optimalizáciu 
a rozvoj jej rozsiahleho portfólia 
nehnuteľností. Ešte okolo roku 
2010 sa sústredila na rozvoj šty-
roch areálov s administratívnym, 
obchodným, výrobným a logis-
tickým využitím. Menovite šlo 
o Business Park Průmyslová, Bu-
siness Park U Továren, Business 
Park Komořanská a Business Park 
Kolín. Pred štyrmi rokmi sa však 
Krajňákova a Kamarásova investič-
ná skupina CTY Group dostala do 
existenčných problémov. Holding 
totiž čelil insolvenčnému návrhu 
z pera Komerčnej banky. 

Dvojici košických podnikateľov 
vtedy podalo pomocnú ruku KPB 
Družstvo z Košíc, ktoré od ban-
ky odkúpilo jej pohľadávku v pri-
bližnej výške 23,5 milióna eur. Za 

družstvo z východu Slovenska pri-
tom vystupoval podnikateľ Daniel 
J. Krátky, známy, napríklad, z pod-
nikania v poľnohospodárstve. No-
vý veriteľ z Košíc tak pôvodný ná-
vrh banky stiahol zo stola, čím 
odvrátil možnú likvidáciu českej 
developerskej skupiny. „Hrozba 
konkurzu je zažehnaná. Rokuje-

me s KPB družstvom o mimosúd-
nom vyrovnaní,“ povedal v januári 
2015 pre HN jeden z najbohatších 
Slovákov Ladislav Krajňák.

Krach odvracali rozpredajom
CTY Group zastrešuje podnika-
teľské aktivity slovenských mi-
liardárov v Českej republike. Pod 

hlavičkou CTY vlastnili či vlast-
nia viaceré tlačiarenské, strojár-
ske či hutnícke firmy, podnika-
jú aj v realitnom biznise. Jadro 
Krajňákových a Kamarásových 
aktivít v Prahe stiahli na dno dl-
hy po skrachovanej polygrafickej 
skupine Česká Unigrafie a Bo-
hemiaPrint. CTY Group im totiž 
zaisťovala externé financovanie 
a zároveň ručila za úvery. Zosku-
penie, ktoré patrilo medzi najväč-
šie tlačiarenské spoločnosti v Čes-
ku, sa však dostalo v roku 2009 do 
problémov. 

Pod úpadok polygrafických akti-
vít CTY Group sa podpísal pokles 
výroby a nezvládnuté investície. 
Jej dlhy vtedy dosiahli 40 miliónov 
eur a práve tu sa začala séria exis-
tenčných problémov českého bizni-
su košického tandemu. Komerční 
banka evidovala voči skrachova-
nej polygrafickej firme nesplate-
né úvery za 23,5 milióna eur, ktoré 
sa rozhodla uplatniť v CTY Group, 
a na firmu preto podala návrh na 
konkurz. Následný dlh voči KPB 
Družstvu vyriešila skupina pre-
dajom viacerých realitných projek-
tov v Česku a na Slovensku.

Marek Nemec ©hn

marek.nemec@mafraslovakia.sk

Oznámenie o sprístupnení Polročnej fi nančnej správy 
emitenta cenných papierov za obdobie 01-06/2018

Emitent ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.(v skratke ZTS VVÚ KOŠICE a.s.) so sídlom 
v Košiciach, Južná trieda č.95, PSČ 041 24, IČO 31651585 zapísaný v Obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I. v odd. Sa, vložke č.256/V podľa zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov ozna-
muje, že Polročná fi nančná správa za obdobie 01-06/2018 bude sprístupnená na internetovej stránke 
emitenta (www.ztsvvuke.sk), ako regulovaná informácia dňa 28.9.2018. 
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Spoločné stanovisko predstavenstva a dozornej rady
spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., so sídlom Slovenská 9, 081 86 Prešov, 

IČO: 31 711 464 (ďalej ako „MINERÁLNE VODY a.s.“) k povinnej ponuke 
na prevzatie akcií vydaných spoločnosťou MINERÁLNE VODY a.s.

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnos-
ti MINERÁLNE VODY a.s., ktoré sa konalo dňa 
30.07.2018, rozhodlo o skončení obchodovania so 
všetkými akciami spoločnosti MINERÁLNE VODY 
a.s. na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. 
(ďalej ako „Rozhodnutie VZ“).
Podľa ustanovenia § 170 ods. 3 zákona č. 566/2001 
Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších pred-
pisov prijatím Rozhodnutia VZ vznikla spoločnosti 
MINERÁLNE VODY a.s. ako emitentovi povinnosť 
vyhlásiť ponuku na kúpu všetkých akcií od akcio-
nárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali 
za prijatie Rozhodnutia VZ, alebo ktorí sa tohto 
valného zhromaždenia nezúčastnili (ďalej ako 
„Ponuka“). Záväzok vyhlásiť Ponuku v súlade 
so zákonom č. 566/2001 Z.z. prevzala namiesto 
spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Ing. Alžbeta 
Janusová (ďalej ako „Navrhovateľ“).O vzniku po-
vinnosti vyhlásiť Ponuku boli riadne oboznámení 
zástupcovia zamestnancov spoločnosti MINERÁL-
NE VODY a.s., spôsobom ustanoveným zákonom. 
Navrhovateľ vypracoval a predložil na schválenie 
Národnej banke Slovenska návrh textu Ponuky. 
Národná banka Slovenska schválila text Ponuky, 
ktorý doručila Navrhovateľovi dňa 10.09.2018. Text 
Ponuky bol zverejnený spôsobom a v lehotách 
ustanovených zákonom.

Členovia predstavenstva: Ing. Alžbeta Ja-
nusová, predseda predstavenstva, Vladimír 
Hatok, MBA, člen predstavenstva, Stanislav 
Lengyel, člen predstavenstva  a členovia do-
zornej rady spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. 
: Ing. Silvia Sádecká, predseda DR, Ing. Daniel 
Slabý, člen DR a Karel Bortel, člen DR konštatu-
jú, že Ponuka je v súlade so záujmami akcionárov, 
zamestnancov a veriteľov cieľovej spoločnosti. 
Povinnosť vyhlásiť Ponuku vznikla ako nevyhnut-
ný zákonný dôsledok rozhodnutia o ukončení 
obchodovania s akciami spoločnosti MINERÁLNE 
VODY a.s. na burze cenných papierov. Akcionár-
ska štruktúra cieľovej spoločnosti ani jej ovládanie 
zo strany majoritného akcionára neboli nijako 
dotknuté. Realizáciou Ponuky a následne ukon-
čením obchodovania s akciami na burze cenných 
papierov nenastane žiadna zmena vo vzťahoch 
spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. voči jej akcio-
nárom, zamestnancom ani veriteľom. Realizácia 
Ponuky nebude mať negatívny vplyv na zmenu 
podnikateľskej činnosti a strategické smerovanie 
spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Navrhovateľ 
oznámil spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., že po 
vykonaní Ponuky plánuje uplatniť právo výkupu 
voči ostatným akcionárom. Po realizácii Ponuky 
a po ukončení obchodovania s akciami spoloč-
nosti MINERÁLNE VODY a.s. na burze naďalej trvá 
zákonná povinnosť predkladať riadnu aj mimo-
riadnu účtovnú závierku overenú audítorom so 

všetkými povinnými prílohami a údajmi na odsú-
hlasenie valnému zhromaždeniu akcionárov a ná-
sledne povinnosť uložiť príslušnú dokumentáciu 
do zbierky listín obchodného registra. Relevant-
né informácie budú tak naďalej dostupné nielen 
všetkým akcionárom, zamestnancom a veriteľom 
spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., ale aj celej ve-
rejnosti. V zmysle ustanovení §118d ods. 4 a ods. 5 
zákona č. 566/2001 Z.z. uvádzajú predstavenstvo 
spoločne s dozornou radou nasledujúce závery, 
ktoré vyplývajú z odôvodnenia uvedeného v tom-
to spoločnom stanovisku: 
(a) Ponuka je v súlade so záujmami akcionárov, 

zamestnancov a veriteľov spoločnosti MINE-
RÁLNE VODY a.s.

(b) Realizácia Ponuky sa nedotkne negatívnym 
spôsobom vzťahov spoločnosti MINERÁLNE 
VODY a.s. s jej akcionármi, zamestnancami ale-
bo jej veriteľmi a neprinesie žiadne negatívne 
dôsledky vo vzťahu k záujmom spoločnosti MI-
NERÁLNE VODY a.s. ani k záujmom jej zamest-
nancov, veriteľov alebo akcionárov.

(c) Strategické plány spoločnosti MINERÁLNE 
VODY a.s. nebudú negatívnym spôsobom 
dotknuté realizáciou Ponuky a jej realizácia 
nebude mať žiaden osobitný dopad na za-
mestnanosť ani na výkon podnikateľských čin-
ností spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., ktoré 
by boli v rozpore s existujúcimi zámermi. Reali-
zácia Ponuky nespôsobí žiadne zmeny v rámci 
doterajšieho strategického smerovania činnos-
ti a zámerov spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s.

(d) Členovia predstavenstva ani členovia dozornej 
rady spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. nepre-
javili rozdielny názor oproti názorom uvede-
ným v tomto spoločnom stanovisku.

(e) Podľa názoru členov predstavenstva a členov 
dozornej rady spoločnosti MINERÁLNE VODY 
a.s. Ponuka, ktorá bola schválená Národnou 
bankou Slovenska, nemá žiadne právne ani 
faktické vady.

(f ) Podľa názoru členov predstavenstva a členov 
dozornej rady spoločnosti MINERÁLNE VODY 
a.s. neexistuje v súvislosti s Ponukou ani jej 
realizáciou žiaden konfl ikt záujmov spraco-
vateľov tohto spoločného stanoviska a záuj-
mov spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., ani 
záujmov akcionárov spoločnosti MINERÁLNE 
VODY a.s. Jeden člen predstavenstva je aj Na-
vrhovateľom Ponuky a je zároveň majoritným 
akcionárom spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. 
Zástupcovia zamestnancov spoločnosti MINE-
RÁLNE VODY a.s. budú oboznámení so znením 
schválenej Ponuky a súčasne s obsahom tohto 
spoločného stanoviska v súlade s ustanovením 
§ 118 zákona č. 566/2001 Z.z.

V Prešove dňa 21.09.2018

za predstavenstvo MINERÁLNE VODY a.s.  za dozornú radu MINERÁLNE VODY a.s.
Ing. Alžbeta Janusová, predseda predstavenstva Ing. Silvia Sádecká, predseda DR
Vladimír Hatok, MBA, člen predstavenstva Ing. Daniel Slabý, člen DR   
Stanislav Lengyel, člen predstavenstva Karel Bortel, člen DR
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Zrušenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie 
pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 zrušuje výberové kona-
nie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre 
dospelých pre pevný bod Revúca, vyhlásené dňa 14. septembra 2018.

Dátum: 21. septembra 2018

Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie 
pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 
14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
257/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“)

vyhlasuje výberové konanie 

na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 
pre deti a dorast pre pevný bod Revúca. 

Požiadavky a kritériá na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej 
ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast (ďalej ako „žiadosť“) sú ustanovené predovšetkým 
v § 14a zákona a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadosti a hodnotenia žiadostí 
o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej 
len „vyhláška“). Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej po-
hotovostnej služby pre deti a dorast musí zároveň spĺňať príslušné podmienky na vydanie povolenia 
podľa § 12 zákona a žiadosť musí spĺňať príslušné náležitosti podľa § 13 zákona. Číslo účtu Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky ako tretej osoby, v prospech ktorej majú byť vinkulované peňažné 
prostriedky podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona je: SK25 8180 0000 0070 0015 0131.

Lehota na podanie žiadostí: do 22. novembra 2018

Žiadosti o vydanie povolenia sa do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie am-
bulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast (ďalej ako „výberové konanie“) po-
dávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku, vložené do obálky v jednom vyhotovení podľa § 1 ods. 4 
vyhlášky. Žiadosti musia byť verifi kované podpisom účastníka výberového konania. Obálka so žiadosťou 
musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu tým, že musí obsahovať upozornenie „Výbe-
rové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej 
služby pre deti a dorast - NEOTVÁRAT“, s uvedením názvu organizácie, adresy odosielateľa a identifi kač-
ného čísla právnickej osoby na vrchu obálky. Pri fyzickej osobe je potrebné uviesť na obálke žiadosti 
meno, priezvisko, titul a trvalé bydlisko fyzickej osoby. Obálka žiadosti tiež musí obsahovať presné ozna-
čenie „pevného bodu ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Žiadosť 
sa doručuje buď poštovou prepravou alebo osobne do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky. V prípade doručovania žiadosti poštovou prepravou je potrebné doručovať žiadosť doporu-
čene na adresu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 837 52 Bratislava 37, kedy sa 
za dátum podania žiadosti považuje dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu, ktorý je označe-
ný na obálke žiadosti pečiatkou poskytovateľa poštových služieb. V prípade doručovania do podateľne 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 sa za dátum 
podania žiadosti považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky. Obálky so žiadosťami o vydanie povolenia, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované 
údaje, môžu byť z výberového konania vylúčené. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako 
vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené 
s účasťou vo výberovom konaní. 

Úspešný uchádzač podľa § 14a ods. 12 zákona je povinný  zaplatiť poplatok vo výške 497,50 eura pod-
ľa Položky č. 150 písm. a) bodu 2 Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ak nebude správny poplatok zaplatený, správny orgán správ-
ny úkon nevykoná a úspešnému uchádzačovi podľa      § 14a ods. 12 zákona povolenie na prevádzkova-
nie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nevydá.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia účastníka výberového konania, ktorý najlep-

šie splnil kritériá výberového konania, 
2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým 

je vyhlásené toto výberové konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všet¬ky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako ne-

úspešné.

Dátum: 21. septembra 2018
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Najaktuálnejšie ekonomické spravodajstvo na slovenskom internete
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Firma dua Košičanov spravovala kancelárske priestory. SNÍMKA: DREAMSTIME


