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2. O spolo nosti ALES a. s. 

Spolo nos  ALES a. s. bola zalo�ená 3. decembra 1996. Za dobu svojej 
existencie si vydobyla pevné postavenie na trhu obranného sektora nielen 
na trhu Slovenskej republiky, ale taktie� v zahrani í, kde sa ALES etabloval 
ako významný dodávate  systémov pre riadenie letovej prevádzky, 
protivzdu�nú obranu a al�ích �peciálnych systémov. 

2.1 Produktové portfólio 
Ponuka spolo nosti ALES kompletne pokrýva celý rad inností od vývoja, výroby, systémovej 
integrácie, implementácie, za�kolenia a� po následnú technickú podporu. Ponuka spolo nosti ALES 
predov�etkým zah a: 

 

Systémy riadenia letovej prevádzky 

 Integrácia civilných a vojenských ATC/ATM systémov 

 Systémy pre oblastné riadenie letovej prevádzky 

 Systémy pre letiskové riadenie letovej prevádzky 

 Systémy riadenia a systémy pracovísk riadenia vzdu�ného priestoru 

 Simulátory riadenia letovej prevádzky 

 Systémy pre centrá vyh adávania  a riadenia záchranných operácií 

 

Systémy velenia a riadenia 

 Systémy velenia a riadenia vzdu�ných síl 

 Mobilné systémy velenia a riadenia 

 Systémy pre simuláciu a výcvik 

 Integrácia zbra ových systémov 

 

Radarové systémy 

 Radarové siete 

 Analýza (presnosti zdrojov) preh adových dát 

 

Doplnková výroba a slu�by 

 Návrh a výroba konzol pre operátorov, �peciálneho nábytku a vybavenia 

 Zástavby pre mobilné prostriedky a prevozné kontajnery 

 Systémová integrácia 

 Poskytovanie konzulta ných a �koliacich slu�ieb 
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2.2 Zákazníci a partneri 
Tak ako po predo�lé roky aj minulý rok boli hlavnými zákazníkmi spolo nosti ALES a. s. LPS SR, 
�.p. a MO SR, aj ke  v posledných rokoch s MO SR má spolo nos  iba servisné zmluvy. Ke �e sú to 
na�i dlhodobí zákazníci, je na�ou snahou uspokoji  potreby týchto dvoch zákazníkov a by  im 
aj na alej jedným z k ú ových dodávate ov a spo ahlivým strategickým partnerom. Na vysokej 
úrovni pokra ovala spolupráca s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Ko�iciach, ktorá sa 
neustále rozvíja. 

Zo zahrani ných zákazníkov pre ALES a. s. boli a sú významnými najmä poskytovate  letových 
slu�ieb HungaroControl v Ma arsku a japonská spolo nos  NEC Corporation, s ktorou pokra ovala 
spolupráca na projekte pre Mjanmar. Plánované rozhovory o mo�nej budúcej spolupráci s al�ími 
zahrani nými spolo nos ami pôsobiacimi v leteckom priemysle a v oblasti poskytovania letových 
slu�ieb boli naru�ené pandémiou COVID-19 a z nej vyplývajúcich, hlavne v cestovaní, obmedzení 
a re�trikcií. Prebiehajúca pandémia výrazne zasiahla aj do stratégie presadi  sa u zákazníkov, 
kde máme nasadené svoje produkty, s novým produktom LETVIS ICZ a takisto nadviaza  
spoluprácu s al�ími partnermi a zákazníkmi v al�ích vytipovaných regiónoch a krajinách sveta. 

V oblasti vývoja, výroby a realizácie zákaziek pokra ovala spolupráca s ALES s.r.o., R, hlavne o 
sa týka gescie, spolupráce a subdodávate ských prác na projektoch pre Armádu eskej republiky 
(A R), Vojenský technický ústav, s.p. v Prahe a poskytovate a letových naviga ných slu�ieb 
Sakaeronavigatsia v Gruzínsku. 

2.3 Politika kvality 
ALES a. s. má vybudovaný a udr�iavaný  systém mana�érstva kvality  v súlade s po�iadavkami  
normy STN EN ISO 9001:2015 pre innosti  výskum, vývoj a výrobu automatizovaných systémov, 
rádioloka ných a komunika ných systémov a súvisiacich podporných zariadení pre dopravu, obranu 
a priemysel. Sú asne má  zavedený a udr�iavaný systém zabezpe ovania kvality pod a po�iadaviek 
SO� AQAP 2110:2017 na výskum, vývoj a výrobu automatizovaných systémov, rádioloka ných 
a komunika ných systémov a podporných zariadení.  

V máji 2020 bol v spolo nosti vykonaný doh adový audit systému mana�érstva kvality (SMK) 
zo strany akreditovaného certifika ného orgánu CVI, s.r.o., ktorý osved il plnenie kritérií normy 
STN EN ISO 9001:2015. 

V júli 2020 bol v  spolo nosti vykonaný doh adový audit zo strany ÚO�K�OK pre posúdenie zhody 
certifikovaného systému zabezpe ovania kvality s po�iadavkami SO� AQAP 2110:2017. Výsledkom 
auditu bolo potvrdenie splnenia kritérií auditu a vydanie Osved enia o zhode pod a SO� AQAP 
2110:2017. 

Trvalá pozornos  je venovaná dodr�iavaniu podmienok stanovených Odborom �tátnej správy 
vo vojenskom letectve MO SR pre dr�ite a Osved enia na innosti vo vojenskom letectve.  

2.4 Ochrana utajovaných skuto ností 
a priemyselná bezpe nos  

V spolo nosti boli dôsledne dodr�iavané a plnené v�etky opatrenia stanovené zákonom . 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skuto ností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej len 
�zákon�) a al�ími platnými vyhlá�kami NBÚ SR. V roku 2020 nebola zo strany Ministerstva obrany 
SR vykonaná �iadna kontrola na dodr�iavanie ochrany utajovaných skuto ností nám postúpených 
utajovaných skuto ností. V hodnotenom období mala spolo nosti podpísané 2 zmluvy o postupovaní 
utajovaných skuto ností  zo �tátneho orgánu na podnikate a. Národný bezpe nostný úrad SR 
vykonal jednu kontrolu v oblasti fyzickej a objektovej bezpe nosti a to z dôvodu podania �iadosti 
o vydanie nového potvrdenia o priemyselnej bezpe nosti na stupe  utajenia �TAJNÉ�. 
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V roku  2020 bol hlavný dôraz polo�ený na dodr�iavanie stanoveného bezpe nostného �tandardu 
priemyselnej bezpe nosti a re�imových opatrení spojených s fyzickou ochranou chránených 
priestorov. Vzh adom na to, �e v mesiaci august 2021 spolo nosti kon í NBÚ SR vydané potvrdenie 
o priemyselnej bezpe nosti, predpísané dokumenty na vydanie nového potvrdenia boli zaslané 
v zákonom stanovej lehote. 

alej boli priebe�ne plnené tieto úlohy v oblastiach: 

 Personálna bezpe nos  � úlohy v tejto oblasti boli vykonávané  v súlade so schváleným �Zoznam 
funkcií, pri ktorých výkone sa mô�u oprávnené osoby oboznamova  s utajovanými 
skuto nos ami� a v súlade s platnou zmluvou a jej doplnkami podpísanými medzi spolo nos ou 
a MO SR. V hodnotenom období nebolo �iadnej oprávnenej osobe spolo nosti vydané  
Rozhodnutie NBÚ SR. V�etky ur ené oprávnené osoby mali v roku 2020 platné Osved enie NBÚ 
SR a to 27 zamestnancov na stupe  utajenia TAJNÉ. 27 zamestnancov bolo dr�ite om 
bezpe nostného certifikátu NATO a 1 zamestnanec bol zárove  aj dr�ite om bezpe nostného 
certifikátu EU. 17 zamestnancov bolo dr�ite mi �Uznání bezpe nostního oprávnení fyzické 
osoby�, ktoré bolo vydané   Národním bezpe nostním ú adem  R. 

 Administratívna bezpe nos  -  v hodnotenom období nebol spolo nosti doru ený a ani 
spolo nos ou vytváraný �iadny utajovaný dokument.  

 Bezpe nos  technických prostriedkov -  boli vykonávané kontroly funk nosti mechanických 
zábranných prostriedkov a technických zabezpe ovacích prostriedkov po skon ení platnosti 
certifikátu.  V�etky prostriedky sú plne funk né bez zmeny ich po�adovaných funkcionalít. 
Spolo nos  disponuje certifikovaným technickým prostriedkom na stupe  utajenia TAJNÉ.  

 Fyzická a objektová bezpe nos  -  táto oblas  bola zabezpe ená v súlade so schváleným 
bezpe nostným �tandardom a v hodnotenom období nedo�lo k naru�eniu chráneného objektu 
spolo nosti. K zmene kategórie chráneného objektu v roku 2020 nedo�lo.  

Ostatné úlohy súvisiace s hodnotenou oblas ou boli plnené priebe�ne pod a  po�iadaviek, hlavne 
o sa týkalo vyhodnocovania bezpe nostných incidentov, prípravy a schva ovania dodatkov 

k platnej zmluve s MO SR  a vy�adovania povolení na vstup do objektov MO SR  zamestnancov 
a subdodávate ov spolo nosti. 

2.5 Skuto nosti, ktoré nastali po skon ení 
ú tovného obdobia 

Po skon ení ú tovného obdobia nenastali �iadne  skuto nosti, ktoré by mali vplyv na hospodársky 
výsledok roku 2020. Vzh adom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu spolo nos  zanalyzovala 
v�etky riziká a záva�né ale hodnoverné scenáre a zhodnotila, �e neexistuje významná neistota 
oh adom nepretr�itého pokra ovania v innosti. 

2.6 Vývoj spolo nosti v roku 2021 
Vývoj spolo nosti v roku 2021 bude na alej ovplyvnený pandémiou COVID-19, hlavne v oblasti 
ATM, ktorá je jednou z hlavných zameraní spolo nosti a, tak ako bolo poznamenané v úvodnom 
slove, bude sa revitalizova  aj nieko ko rokov. Z toho dôvodu budú príle�itosti v tejto oblasti doma 
aj v zahrani í e�te zna ne obmedzené. Preto spolo nos  postavila svoj obchodný plán na tento rok 
na získaní projektov v druhej oblasti svojho zamerania a tou je obrana. Samozrejme, spolo nos  sa 
aj napriek sú asnej situácii v ATM, bude sna�i  získa  a úspe�ne plni  aj projekty v tejto oblasti. 
V  súlade  s  firemnou politikou dodr�a  nastavené ciele v plánovanom krátkodobom aj dlhodobom 
horizonte, o zah a nielen vnútorný vývoj a nastavenie spolo nosti (aj v rámci skupiny ICZ), 
ale takisto vývoj a rozvoj smerom k sú asným ako aj budúcim zákazníkom a partnerom. 
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o sa týka domácich zákazníkov, s OS SR rámcovo naplánova  u� dlh�ie diskutované projekty 
v rámci modernizácie PVO, plni  podpísaný servisný kontrakt a pripravi  jeho pred �enie. Na základe 
týchto projektov na alej udr�iava  a rozvíja  vz ahy s OS SR a potvrdzova  svoju pozíciu v rámci 
trhového segmentu obrana na domácom trhu. Takisto je na�ím zámerom významne sa podie a  
na integrácii nových rádiolokátorov do systémov OS SR. 

Pre LPS, �.p. v Bratislave úspe�ne dokon i  podpísané projekty a rozbehnú  aktivity pre projekty 
týkajúce sa al�ích rokov, najmä modernizáciu backup systému s novou architektúrou. 

Zvý�ený dôraz bude kladený aj na zahrani né aktivity, najmä na: 

- úspe�né zvládnutie rozbehnutých projektov a získanie al�ej plánovanej príle�itosti s NEC 
Corporation na dodávku systému do al�ej krajiny juhovýchodnej Ázie,  

- pokra ovanie plnenia zmluvy na modernizáciu ATC systému a servisnej zmluvy 
pre medzinárodné letisko Fujairah v Spojených arabských emirátoch, 

- spolo ne s ALES, s.r.o. - úspe�né plnenie servisných zmlúv pre A R, podpis dlhodobo 
pripravovanej novej zmluvy na roz�írenie systému LETVIS pre Sakaeronavigatsia, získanie 
a realizácia významného projektu pre VTÚ s.p. Praha, 

- rozpracovanie a prípadné získanie príle�itostí v niektorých al�ích krajinách, a to nielen 
v segmente ATM, ale aj v iných oblastiach predmetu podnikania spolo nosti. 

Pod a schváleného plánu uskuto ni  rozvoj a vývoj produktov v rámci ICZ LETVIS MIL a al�ích 
podporných, aj samostatne predajných systémov. 

Hlavnými úlohami rozvoja spolo nosti na rok 2021 je vyh ada  a nadviaza  spoluprácu s inými 
spolo nos ami v oblasti riadenia letovej prevádzky a PVO a zisti  a rozpracova  mo�nosti uplatnenia 
know-how spolo nosti aj v iných oblastiach ako je ATM a PVO. 

Vyhodnoti  personálnu situáciu v spolo nosti a na základe výsledkov navrhnú  prípadné zmeny. 
Nastavi  personálnu politiku zameranú na k ú ové pozície spolo nosti. 

Na základe vývoja pandémie COVID-19 na alej reagova  na riziká týkajúce sa innosti a výsledkov 
spolo nosti uskuto ova  potrebné kroky na udr�anie dostato nej likvidity a kontinuitu podnikania. 

Na alej rozvíja  a udr�iava  interné procesy v súlade so skupinovou politikou ICZ. 

2.7 Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku 
Výsledok hospodárenia za rok 2020, strata vo vý�ke 228 252,49 � bude vysporiadaný rozhodnutím 
valného zhroma�denia. 

2.8 Aktivity v oblasti výskumu a vývoja 
V roku 2020 bol dokon ený vývoj základných funkcionalít LETVIS MIL, upgrade URDI a za atý vývoj 
SW modulu pre záznam obrazu, VCS pre SIM a rozvoj MST. 

Celkové náklady v oblasti vývoja vlastného softwaru v roku 2020 predstavovali 440 897,- �. 

2.9  Aktivity v oblasti �ivotného prostredia 
a pracovno-právnych vz ahov 

Spolo nos  dodr�ala v roku 2020 v�etky zákony, predpisy a normy týkajúce sa ochrany �ivotného 
prostredia a pracovno-právnych vz ahov. 
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2.10 Zahrani né zastúpenie 
Spolo nos  nevlastní podiely v zahrani ných spolo nostiach a nemá v zahrani í �iadne organiza né 
zlo�ky. 
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3 Identifika né údaje 

Obchodné 
meno 

ALES a. s. 

Sídlo 
spolo nosti 

Soblahovská 2050, Tren ín 911 01  

 

Telefón +421 326 582 580 

I O 36293440 

DI  2020173980 

I  DPH SK7120000162 

Zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu v Tren íne 
v oddiele Sa vlo�ka . 10001/R 

Osoby 
oprávnené 
jedna  v 
mene 
spolo nosti 

Mgr. Rastislav Bla�ko � predseda predstavenstva 

Ing. Katarína Galajdová - prokurista 

 

3.1 Predmet podnikania 
 vývoj, výroba, montá�, opravy a úpravy rádioloka ných a rádiosondá�nych prístrojov, 

rádionaviga ných rádiových prístrojov na dia kové ovládanie  

 výskum, vývoj a poskytovanie aplika ných programov a programového vybavenia 

3.2 �tatutárny orgán 
 

Predstavenstvo 

Mgr. Rastislav Bla�ko   - predseda jedno lenného predstavenstva 

 

Prokúra 

Ing. Katarína Galajdová 

  

Dozorná rada  

Ing. Michaela Ková ová   - predseda DR 

Ing. Ján Kubov ík   - len DR volený zamestnancami 

Ing. Martin Terkovi    - len DR 
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Základné imanie:   200 000 EUR 

Akcie: 

Po et akcií: 20 kme ové, listinné  

Menovitá hodnota jednej akcie: 10 000 EUR 

 

Spolo nos  v roku 2020 nenadobudla �iadne obchodné podiely a akcie. 
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4 Správa o vz ahoch  

Správa o vz ahoch medzi prepojenými osobami pod a § 66a Obchodného zákonníka za rok 2020: 

1. Ovládajúca osoba: 

D.ICZ Slovakia a. s. ( alej ako �ovládajúca osoba�) so sídlom Soblahovská 2050, Tren ín ovláda 
v zmysle zákona spolo nos  ALES a. s. od 10.9.2008, vý�ka podielu ovládajúcej osoby na základnom 
kapitáli spolo nosti je 100%. 

2. ICZ a. s. so sídlom Praha 4, Nusle, Na h ebenech II 1718/10 ovláda v zmysle zákona 
spolo nos  D.ICZ Slovakia a. s., vý�ka podielu ovládajúcej osoby na základnom imaní spolo nosti 
je 100%. 

3.  ICZ N.V. so sídlom Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, 1077XX  
Amsterdam, Holandské krá ovstvo ovláda v zmysle zákona spolo nos  ICZ a. s., vý�ka podielu ICZ 
N.V. na základnom imaní spolo nosti ICZ a. s. je 100%. 

4.  Spolo nosti ALES a. s. nie je známa iná osoba ovládaná spolo nos ou ICZ N.V. (prepojená 
osoba). 

5. Spolo nos  mala v roku 2020 ekonomické a obchodné vz ahy s nasledovnými prepojenými 
osobami: 

a) ICZ a. s., Na h ebenech 1718/10, 140 00 Praha 4, R 
b) ALES, s.r.o., Na h ebenech 1718/10, 140 00 Praha 4, R) 
c) D.ICZ Slovakia a. s., Soblahovská 2050, Tren ín � materská spolo nos  
d) ICZ Slovakia a. s., Soblahovská 2050, Tren ín 911 01, SR 
e) ICZ N.V., Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, 1077XX  Amsterdam, 

Holandsko 

Ekonomické vz ahy spolo nosti a prepojených osôb boli v roku 2020 nasledovné (údaje v EUR): 

Subjekt Vz ah k spolo nosti Druh obchodu Suma  
D.ICZ Slovakia a. s. Matka náklad slu�by 195 314  
D.ICZ Slovakia a. s. Matka výnos slu�by 27 106  
ICZ a. s. Sestra náklad úrok 39 561  
ICZ a. s. Sestra nákup slu�ieb 75 639  
ICZ a. s. Sestra ost. prev. náklady 3 341  
ALES s.r.o. Sestra nákup slu�ieb 54 741  
ALES s.r.o. Sestra výnos zákazky 85 933  
ICZ Slovakia a. s. Sestra nákup slu�ieb 1 397  
ICZ Slovakia a. s. Sestra výnos slu�by 69 040  
ICZ N.V. Sestra nákup slu�ieb 10 574  
ICZ N.V. Sestra ost. prev. výnosy 1 800  

 

V�etky vz ahy a plnenia spolo nosti vo i ovládajúcej osobe a prepojeným osobám boli na báze 
obchodného vz ahu a za obvyklé ceny. Spolo nosti nevznikla �iadna výhoda i nevýhoda alebo 
ujma i �koda.  
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5 Ú tovná závierka k 31.12.2020 
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A. V�EOBECNÉ INFORMÁCIE 

 
1. Obchodné meno a sídlo spolo nosti: 

 
ALES a. s. 
Soblahovská 2050 
911 01 Tren ín 

 
Spolo nos  ALES a.s. ( alej len Spolo nos ), bola zalo�ená 3. decembra 1996 a do obchodného registra bola zapísaná 
29. januára 1997 (Obchodný register Okresného súdu Tren ín, oddiel: Sa , vlo�ka íslo: 10001/R). 

 
Hlavnými innos ami Spolo nosti sú: 

 vývoj, výroba, montá�, opravy a úpravy rádioloka ných a rádiosondá�nych prístrojov, 
rádionaviga ných rádiových prístrojov na dia kové ovládanie 

 výskum, vývoj a poskytovanie aplika ných programov a programového vybavenia 
 

2. Dátum schválenia ú tovnej závierky za predchádzajúce ú tovné obdobie 
 Ú tovná závierka Spolo nosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce ú tovné obdobie, bola schválená valným 

zhroma�dením Spolo nosti 20. mája 2020.  
 

3. Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky 
 Ú tovná závierka Spolo nosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna ú tovná závierka pod a § 17 ods. 6 zákona 

NR SR . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve ( alej �zákon o ú tovníctve�) za ú tovné obdobie od 1. januára 2020 
do 31. decembra 2020. 

 
 Ú tovná závierka je ur ená pre pou�ívate ov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických innostiach 

a ú tovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornos ou. Ú tovná závierka neposkytuje a ani nemô�e 
poskytova  v�etky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pô�i iek a iní veritelia, 
mohli potrebova . Títo pou�ívatelia musia relevantné informácie získa  z iných zdrojov.  

 
4. Informácie o skupine  
Spolo nos  sa zah a do konsolidovanej ú tovnej závierky spolo nosti ICZ a.s., Nusle, Na h ebenech II 1718/10, CZ �  
147 00 Praha 4 a táto sa zah a do konsolidovanej ú tovnej závierky ICZ N.V. Konsolidovanú ú tovnú závierku zostavuje 
iba spolo nos  ICZ N.V., Teleportboulevard 110 Unit a 1.18, N � 1043EJ Amsterdam. Adresa miestneho príslu�ného 
registrovaného súdu - Chamber of Commerce je Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam, The Netherlands. alej je 
konsolidovaná ú tovná závierka zostavená spolo nos ou ICZ N.V., ulo�ená v Zbierke listín spolo nosti ICZ a.s., vedeného 
obchodným registrom Mestského súdu v Prahe 2, Slezská 2000/9, oddiel B, vlo�ka 4840. 
 
5. Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov  
Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov Spolo nosti v ú tovnom období 2020 bol 38 (v ú tovnom období 2019 bol 40). 

  
6. Zverejnenie ú tovnej závierky za predchádzajúce ú tovné obdobie 
Ú tovná závierka Spolo nosti k 31. decembru 2019 spolu so správou audítora o overení ú tovnej závierky 
k 31. decembru 2019 resp. výro nou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výro nej správy s ú tovnou 
závierkou bola ulo�ená do registra ú tovných závierok 10. marca 2020 resp. 16. mája 2020.  
 

7. Schválenie audítora 
Valné zhroma�denie 20. mája 2020 schválilo spolo nos  KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na overenie ú tovnej 
závierky za ú tovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 
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B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH Ú TOVNEJ JEDNOTKY 
 

Predstavenstvo Mgr. Rastislav Bla�ko � predseda  
 
Prokúra  Ing. Katarína Galajdová 
      
Dozorná rada  Ing. Michaela Ková ová 
   Ing. Ján Kubov ík 
   Ing. Martin Terkovi   
    

lenom �tatutárneho orgánu, ani lenom dozorných orgánov neboli v roku 2020 poskytnuté �iadne pô�i ky, záruky alebo 
iné formy zabezpe enia, ani finan né prostriedky alebo iné plnenia na súkromné ú ely lenov, ktoré sa vyú továvajú 
(v roku 2019: �iadne). 

 

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH Ú TOVNEJ JEDNOTKY 
 

�truktúra akcionárov Spolo nosti k 31. decembru 2020 je takáto: 
 

Hlasovacie práva

EUR % %

D.ICZ Slovakia a. s. 200 000 100 100

Spolu 200 000 100 100

Podiel na základnom imaní

 
 

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH  
 

1. Východiská pre zostavenie ú tovnej závierky 
Ú tovná závierka bola zostavená za predpokladu, �e Spolo nos  bude nepretr�ite pokra ova  vo svojej innosti (going 
concern). 
 
Zásada nepretr�itého pokra ovania v innosti (going concern) 
Spolo nos  pôsobí v IT sektore riadenia letovej prevádzky, ktorý bol vypuknutím pandémie COVID-19 v roku 2020 
významne ovplyvnený výrazným poklesom letov. Za posledných nieko ko tý�d ov sa Spolo nosti podarilo podpísa  nové 
zmluvy na dodávku svojich rie�ení a innos  Spolo nosti vrátane dodávok bola nepreru�ená. Na základe informácií 
dostupných ku d u zostavenia ú tovnej závierky vedenie Spolo nosti posúdilo potenciálny vývoj pandémie a jeho 
o akávaný dopad na Spolo nos  a ekonomické prostredie, v ktorom Spolo nos  pôsobí, vrátane opatrení, ktoré u� boli 
prijaté slovenskou vládou a vládami iných krajín, v ktorých pôsobia hlavní obchodní partneri a zákazníci Spolo nosti. 
 
Na základe aktuálne dostupných informácií, dosahovaných k ú ových indikátorov výkonnosti Spolo nosti, plánovaných 
obchodných príle�itostí, ako i vzh adom na kroky podniknuté vedením Spolo nosti, vedenie Spolo nosti nepredpokladá 
priamy okam�itý a významne nepriaznivý vplyv pandémie COVID-19 na Spolo nos , jej prevádzku, finan nú situáciu 
a prevádzkové výsledky. 
 
Vedenie Spolo nosti v�ak nemô�e vylú i  mo�nos , �e pred �enie obmedzeného re�imu, stup ovanie záva�nosti takýchto 
opatrení alebo následný nepriaznivý dopad takýchto opatrení na ekonomické prostredie, v ktorom Spolo nos  pôsobí, 
nebude ma  nepriaznivý vplyv na Spolo nos  a jej finan nú situáciu a prevádzkové výsledky v strednodobom a dlhodobom 
horizonte. Vedenie Spolo nosti situáciu na alej pozorne sleduje a bude na u reagova  s cie om zmierni  dopad takýchto 
udalostí a okolností ke  nastanú. 

Ú tovné metódy a v�eobecné ú tovné zásady boli ú tovnou jednotkou konzistentne aplikované.  
 

2. Informácie o charaktere a ú ele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe 
 
Spolo nos  si v roku 2020 prenajímala priestory vo Zvolene od spolo nosti ICZ Slovakia a.s. a Emila Rácza, priestory 
v Ko�iciach od spolo nosti GMT Plus, s. r. o. a 13 automobilov od spolo nosti AUTO-KERN spol. s r. o. 
 
Spolo nos  prenajíma ako priestory budovy v Tren íne a Liptovskom Mikulá�i. Ro né výnosy z nájomného sú pribli�ne 
177 903 EUR.  
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3. Pou�itie odhadov a úsudkov 
Zostavenie ú tovnej závierky si vy�aduje, aby mana�ment Spolo nosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, 
ktoré ovplyv ujú aplikáciu ú tovných metód a ú tovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov 
a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú zalo�ené na minulých skúsenostiach a iných rozli ných faktoroch, 
pova�ovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie ú tovných hodnôt 
majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skuto né výsledky sa preto mô�u lí�i  od odhadov. 
 
Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie ú tovných odhadov nie sú vykázané 
retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyv uje iba toto obdobie, 
alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyv uje toto aj budúce obdobia.  
 
Úsudky 
V súvislosti s aplikáciou ú tovných metód a ú tovných zásad Spolo nosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali 
významný dopad na hodnoty vykázané v ú tovnej závierke. 
 
Neistoty v odhadoch a predpokladoch 

Spolo nos  neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, 

�e by mohla vies  k ich významnej úprave v nasledujúcom ú tovnom období. 

 
4. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oce uje obstarávacou cenou, ktorá zah a cenu obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním (clo, prepravu, montá�, poistné a pod.), zní�enú o dobropisy, skontá, rabaty, z avy z ceny, bonusy a pod.  
 
Sú as ou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého 
majetku do pou�ívania.  
 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou innos ou sa oce uje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú v�etky priame 
náklady vynalo�ené na výrobu alebo inú innos  a nepriame náklady, ktoré sa vz ahujú na výrobu alebo inú innos . 
  
Náklady na výskum sa neaktivujú a ú tujú sa do nákladov v ú tovných obdobiach, v ktorých vznikli. Dlhodobý nehmotný 
majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje, ak je mo�né preukáza : 
 
a) mo�nos  jeho technického dokon enia tak, �e ho bude mo�né pou�i  alebo preda , 
b) zámer jeho dokon enia, pou�ívania alebo predaja, 
c) schopnos  ú tovnej jednotky jeho pou�ívania a predaja, 
d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických ú�itkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku 

alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude pou�ívaný vo vnútri ú tovnej jednotky jeho 
pou�ite nos , 

e) dostupnos  zodpovedajúcich technických zdrojov, finan ných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokon enie jeho 
vývoja, pou�itie alebo predaj, 

f) spo ahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.  
 

Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevý�i sumu, u ktorej je pravdepodobné, �e sa získa z budúcich 
ekonomických ú�itkov po odpo ítaní al�ích nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú 
priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne po as piatich rokov. Ak sa 
nepreuká�e mo�nos  aktivovania nákladov na vývoj, ú tujú sa do nákladov v ú tovnom období, v ktorom vznikli.  
 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho pou�ívania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.  
 
Odpisova  sa za ína d om uvedenia dlhodobého majetku do pou�ívania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého 
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a ni��ia a doba pou�itia dlh�ia ako 1 rok, sa pova�uje za náklad 
a ú tuje sa na ú et 518 � Ostatné slu�by. Zárove  sa tento majetok zaeviduje do operatívnej evidencie. 
 
Metódy odpisovania, doby pou�ite nosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná 
závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.  
 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho pou�ívania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.  
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Odpisova  sa za ína d om uvedenia dlhodobého majetku do pou�ívania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého 
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a ni��ia a doba pou�ívania dlh�ia ako 1 rok, sa pova�uje za zásoby 
a ú tuje sa do nákladov pri jeho vydaní do spotreby. Zárove  sa tento majetok zaeviduje do operatívnej evidencie. 
 
Pozemky sa neodpisujú.  
 
Predpokladaná doba pou�ívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabu ke: 
 
 Predpokladaná  Metóda  Ro ná odpisová 

  doba pou�ívania 
v rokoch 

 odpisovania  sadzba v % 

Aktivované náklady na vývoj 5  lineárna  20 
Softvér 4  lineárna  25 

Ocenite né práva (licencia) 4  lineárna  25 
      

 
Predpokladaná doba pou�ívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabu ke: 
 
 Predpokladaná  Metóda  Ro ná odpisová 

  doba pou�ívania v rokoch  odpisovania  sadzba v % 

Drobné stavby 
In�inierske stavby 
Budovy pre administratívu 

12 
20 
40 

 lineárna 
lineárna 
lineárna 

 8,33 
5 

2,5 
Stroje, prístroje a zariadenia 6 a� 12  lineárna  8,3 a� 16,67 
Dopravné prostriedky 4  lineárna  25 
      

Metódy odpisovania, doby pou�ite nosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná 
závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.  
 
Posúdenie zní�enia hodnoty majetku 
 
Opravné polo�ky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpoklada , �e do�lo k zní�eniu hodnoty 
majetku oproti jeho oceneniu v ú tovníctve. Opravná polo�ka sa ú tuje v sume opodstatneného predpokladu zní�enia 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v ú tovníctve. 
 
Faktory, ktoré sú pova�ované za dôle�ité pri posudzovaní zní�enia hodnoty majetku sú:  
 

 technologický pokrok, 

 významne nedostato né prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými 
výsledkami, 

 významné zmeny v spôsobe pou�itia majetku Spolo nosti alebo celkovej zmeny stratégie Spolo nosti, 

 zastaralos  produktov. 
 
Ak Spolo nos  zistí, �e na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zní�enia hodnoty majetku mo�no 
predpoklada , �e do�lo k zní�eniu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v ú tovníctve, vypo íta zní�enie hodnoty majetku 
na základe odhadov projektovaných istých diskontovaných pe a�ných tokov, ktoré sa o akávajú z daného majetku, 
vrátane jeho prípadného predaja. Odhadované zní�enie hodnoty by sa mohlo preukáza  ako nedostato né, ak by analýzy 
nadhodnotili pe a�né toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti (pre viac informácií pozri bod D.10 Zní�enie 
hodnoty majetku a opravné polo�ky).  
 

5. Zásoby  
Zásoby sa oce ujú ni��ou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi 
(zásoby vytvorené vlastnou innos ou), alebo istou realiza nou hodnotou. 
 
Obstarávacia cena zah a cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, 
provízie, a pod.), zní�enú o dobropisy, skontá, rabaty, z avy z ceny, bonusy a pod. Úroky z úverov nie sú sú as ou 
obstarávacej ceny.   
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Úbytok zásob sa ú tuje spôsobom, ke  prvá cena na ocenenie prírastku príslu�ného druhu majetku sa pou�ije ako prvá cena 
na ocenenie úbytku tohto majetku (tzv. FIFO metóda).  
 
Vlastné náklady zah ajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a as  nepriamych 
nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou innos ou (výrobná ré�ia). Výrobná ré�ia sa do vlastných 
nákladov zah a v závislosti od stup a rozpracovanosti týchto zásob. Správna ré�ia a odbytové náklady nie sú sú as ou 
vlastných nákladov. Sú as ou vlastných nákladov nie sú úroky z úverov.  
 

istá realiza ná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob zní�ená o predpokladané náklady na ich dokon enie 
a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.  
 
Zní�enie hodnoty zásob sa zoh ad uje vytvorením opravnej polo�ky. 
 

6. Zákazková výroba 
Ak sa výsledok zákazkovej výroby dá spo ahlivo odhadnú , zmluvné výnosy a zmluvné náklady pripadajúce na ú tovné 
obdobie sa ú tujú ako náklady a výnosy metódou stup a dokon enia (angl. percentage-of-completion method), pri om 
stupe  dokon enia zákazky sa zis uje kumulatívne na základe aktuálneho rozpo tu zmluvných nákladov a zmluvných 
výnosov, ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka ako pomer skuto ne vynalo�ených nákladov na zákazkovú 
výrobu za vykonanú prácu a aktualizovaného rozpo tu celkových nákladov na zákazkovú výrobu, 
 
Náklady na zákazku sa vyká�u v období, v ktorom vznikli. Náklady vynalo�ené v be�nom roku a súvisiace s budúcou 
innos ou na zákazke sa do výpo tu stup a dokon enia nezahrnú.  

Ak výsledok zákazkovej výroby ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, nie je mo�né spo ahlivo odhadnú , 
ú tujú sa zmluvné výnosy v sume vynalo�ených zmluvných nákladov v danom ú tovnom období, pri ktorých 
je pravdepodobné, �e budú preplatené (�metóda nulového zisku�). Mo�nos  spo ahlivého odhadu výsledku zákazkovej 
výroby sa prehodnocuje v�dy ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka. 
 
Ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, sa rozdiel medzi doteraz po�adovanými platbami za plnenie 
na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby pod a metódy stup a dokon enia alebo pod a metódy nulového zisku 
vyká�e v súvahe ako istá hodnota zákazky so súvz a�ným zápisom v prospech výnosov zo zákazky.  
 
Zhotovite om po�adované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe sa vyká�u ako poh adávky z obchodného styku 
so súvz a�ným zápisom v prospech výnosov zo zákazky. Preddavky, ktoré zhotovite  prijal pred vykonaním príslu�nej 
práce sa vyká�u ako prijaté preddavky alebo dlhodobé prijaté preddavky. 
 
Ak sa ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka predpokladá, �e náklady prevý�ia výnosy, ú tuje sa odhad 
o akávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezerva na stratu zo zákazkovej výroby. Vý�ka o akávanej straty je ur ená 
bez oh adu na to, i sa za ala práca na zákazkovej výrobe, na stupe  dokon enia zákazkovej výroby alebo na vý�ku ziskov, 
ktorých vznik sa o akáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej zákazkovej výrobe. 
 
O akávaná strata zo zákazkovej výroby sa vyká�e ako ostatné náklady na hospodársku innos . V ú tovnom období, 
v ktorom u� nie je pravdepodobná strata zo zákazkovej výroby alebo je pravdepodobné zní�enie straty zo zákazkovej 
výroby alebo zú tovanie straty, sa vyká�e zní�enie ostatných nákladov na hospodársku innos . 
 
Spájanie zmlúv. Ako jedna zákazková výroba sa ú tuje skupina zmlúv s jedným objednávate om alebo s nieko kými 
objednávate mi, ak sú sú asne splnené tieto podmienky:  
 
a) skupina zmlúv a ich podmienky sa dohadujú ako celok, 
b) skupina zmlúv vzájomne úzko súvisí tak, �e sú sú as ou jedného projektu a majú spolo nú mar�u, 
c) zmluvy sa vykonávajú súbe�ne alebo na seba postupne nadväzujú.  
 
Delenie zmlúv. Ak sa v jednej zmluve dohodlo zhotovenie viacerých majetkov, ú tuje sa o zhotovení jednotlivého majetku 
tvoriaceho predmet zmluvy ako o samostatnej zákazkovej výrobe, ak sú sú asne splnené tieto podmienky: 
 
a) pre jednotlivý majetok sa predlo�ili samostatné ponuky, 
b) jednotlivý majetok bol predmetom samostatného rokovania a zhotovite  a objednávate  mali mo�nos  prija  alebo 

odmietnu  tú as  zmluvy, ktorá sa vz ahuje na jednotlivý majetok, 
c) ku jednotlivému majetku mo�no identifikova  zmluvné náklady a zmluvné výnosy. 
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7. Poh adávky 
Poh adávky pri ich vzniku sa oce ujú ich menovitou hodnotou; postúpené poh adávky a poh adávky nadobudnuté vkladom 
do základného imania sa oce ujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa zni�uje 
o pochybné a nevymo�ite né poh adávky. 
 
Pri dlhodobých pô�i kách a poh adávkach, ak je zostatková doba splatnosti poh adávky alebo pô�i ky dlh�ia ako jeden 
rok, upravuje sa hodnota tejto poh adávky alebo pô�i ky formou opravnej polo�ky, ktorá predstavuje rozdiel medzi 
menovitou a sú asnou hodnotou poh adávky. Sú asná hodnota poh adávky sa po íta ak sú et sú inov budúcich pe a�ných 
príjmov a príslu�ných diskontných faktorov.  

 
8. Finan né ú ty 
Finan né ú ty tvorí pe a�ná hotovos  a ceniny a oce ujú sa menovitou hodnotou. Zní�enie ich hodnoty sa vyjadruje 
opravnou polo�kou.  
 

9. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo vý�ke, ktorá je potrebná na dodr�anie zásady vecnej 
a asovej súvislosti s ú tovným obdobím. 
 

10. Zní�enie hodnoty majetku a opravné polo�ky 
Opravné polo�ky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpoklada , �e do�lo k zní�eniu hodnoty 
majetku oproti jeho oceneniu v ú tovníctve. Opravná polo�ka sa ú tuje v sume opodstatneného predpokladu zní�enia 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v ú tovníctve. Opravné polo�ky sa zru�ia alebo zmení sa ich vý�ka, ak nastane zmena 
predpokladu zní�enia hodnoty. 
 
Zní�enie hodnoty dlhodobého majetku a zásob 
Ku ka�dému d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, je ú tovná hodnota majetku Spolo nosti, iného ako odlo�enej 
da ovej poh adávky (pozri bod D.14. Odlo�ené dane) posudzovaná s cie om zisti , i existujú indikátory, �e by mohlo 
dôjs  k zní�eniu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické 
ú�itky z daného majetku.  
 
Opravné polo�ky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku ka�dému d u, ku ktorému sa zostavuje 
ú tovná závierka s cie om zisti , i existujú indikátory, ktoré by nazna ovali, �e do�lo k zmene v predpoklade zní�enia 
hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existova . Opravná polo�ka sa zru�í, ak do�lo k zmene predpokladov 
pou�itých na ur enie predpokladaných ekonomických ú�itkov z daného majetku. Opravná polo�ka sa zru�í len v rozsahu, 
v akom ú tovná hodnota majetku neprevý�i tú ú tovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zoh adnení odpisov, 
ak by opravná polo�ka nebola vykázaná.  
 
Zásady posúdenia zní�enia hodnoty dlhodobého majetku sú opísané aj v bode D.4. 
 
Zní�enie hodnoty finan ného majetku a poh adávok  
Ku ka�dému d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka sa finan ný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou 
posudzuje s cie om zisti , i existujú objektívne dôkazy zní�enia jeho hodnoty. 
 
Medzi objektívne dôkazy o zní�ení hodnoty finan ného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dl�níka, 
re�trukturalizácia poh adávok Spolo nosti za podmienok, o ktorých by Spolo nos  za normálnej situácie neuva�ovala, 
indikácie, �e na majetok dl�níka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skuto nos , �e pre cenný papier prestal 
existova  aktívny trh. Objektívnym dôkazom zní�enia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj významné 
alebo dlhodobé zní�enie ich reálnej hodnoty pod úrove  ich obstarávacej ceny.  
 
Predpokladané budúce ekonomické ú�itky z investícií Spolo nosti v podielových cenných papieroch a v podieloch 
a z poh adávok sa vypo íta ako sú asná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich pe a�ných tokov. Pri ur ení 
návratnej hodnoty úverov a poh adávok sa tie� berie do úvahy schopnos  a výkonnos  dl�níka a hodnota kolaterálov 
a záruk od tretích strán. 
 
Opravná polo�ka sa zru�í, ak následné zvý�enie predpokladaných budúcich ekonomických ú�itkov mo�no objektívne spája  
s udalos ou, ktorá nastala po vykázaní opravnej polo�ky. 

  



 
 

Ú tovná závierka  
pre malé ú tovné jednotky k 31.decembru 2020 

 
 

Poznámky Ú  PODV 3 - 01   I O   3 6 2 9 3 4 4 0 
 

   DI  2 0 2 0 1 7 3 9 8 0 
 
 

19 
 

 

 

11. Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oce ujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oce ujú obstarávacou cenou. Ak sa pri 
inventarizácii zistí, �e suma záväzkov je iná ako ich vý�ka v ú tovníctve, uvedú sa záväzky v ú tovníctve a v ú tovnej 
závierke v tomto zistenom ocenení.  
 

12. Rezervy 
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnos  Spolo nosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, 
�e v budúcnosti zní�i jej ekonomické ú�itky. Rezervy sú záväzky s neur itým asovým vymedzením alebo vý�kou 
a oce ujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná 
závierka. 
 
Tvorba rezervy sa ú tuje na vecne príslu�ný nákladový alebo majetkový ú et, ku ktorému záväzok prislúcha. Pou�itie 
rezervy sa ú tuje na archu vecne príslu�ného ú tu rezerv so súvz a�ným zápisom v prospech vecne príslu�ného ú tu 
záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej asti sa ú tuje opa ným ú tovným zápisom ako sa ú tovala tvorba 
rezervy.  
 
Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa ú tuje ako zní�enie pôvodne 
dosiahnutých výnosov so súvz a�ným zápisom v prospech ú tu rezerv.  
 
Nevyfakturované dodávky majetku 
Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oce ujú 
sa v odhadovanej vý�ke záväzku. 

 
13. Zamestnanecké po�itky 
Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ro ná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, 
bonusy a ostatné nepe a�né po�itky (napr. zdravotná starostlivos ) sa ú tujú v ú tovnom období, s ktorým vecne a asovo 
súvisia. 
 
Dlhodobé zamestnanecké po�itky 
Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo vý�ke jednej 
priemernej mesa nej mzdy.  
 

14. Odlo�ené dane 
Odlo�ené dane (odlo�ená da ová poh adávka a odlo�ený da ový záväzok) sa vz ahujú na:  
 

a) do asné rozdiely medzi ú tovnou hodnotou majetku a ú tovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 
da ovou základ ou, 

b) mo�nos  umorova  da ovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie mo�nos  odpo íta  da ovú stratu od základu 
dane v budúcnosti, 

c) mo�nos  previes  nevyu�ité da ové odpo ty a iné da ové nároky do budúcich období. 
 
Odlo�ená da ová poh adávka ani odlo�ený da ový záväzok sa neú tuje pri: 
 

 do asných rozdieloch pri prvotnom zaú tovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v ú tovníctve, 
ak v ase prvotného zaú tovania nemá tento ú tovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane 
a zárove  nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o ú tovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo 
asti podniku, prijímate a vkladu podniku alebo asti podniku alebo u nástupníckej ú tovnej jednotke pri zlú ení, 

splynutí alebo rozdelení), 

 do asných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spolo ných a pridru�ených ú tovných jednotkách, 
ak Spolo nos  je schopná ovplyvni  vyrovnanie týchto do asných rozdielov a je pravdepodobné, �e tieto do asné 
rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti, 

 do asných rozdieloch pri prvotnom zaú tovaní goodwillu alebo záporného goodwillu. 
 

O odlo�enej da ovej poh adávke z odpo ítate ných do asných rozdielov, z nevyu�itých da ových strát a nevyu�itých 
da ových odpo tov a iných da ových nárokov sa ú tuje len vtedy, ak je pravdepodobné, �e budúci základ dane, vo i 
ktorému ich bude mo�né vyu�i , je dosiahnute ný. Odlo�ená da ová poh adávka sa preveruje ku ka�dému d u, ku ktorému 
sa zostavuje ú tovná závierka a zni�uje sa vo vý�ke, v akej je nepravdepodobné, �e základ dane z príjmov bude dosiahnutý. 
Pri výpo te odlo�enej dane sa pou�ije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, �e bude plati  v ase vyrovnania 
odlo�enej dane.  
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V súvahe sa odlo�ená da ová poh adávka a odlo�ený da ový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vz ahujú na odlo�enú 
da  z príjmov toho istého da ovníka a ide o ten istý da ový úrad, mô�e sa vykáza  len výsledný zostatok ú tu 481 � 
Odlo�ený da ový záväzok a odlo�ená da ová poh adávka.  
 

15. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Výnosy budúcich období sa vykazujú vo vý�ke, ktorá je potrebná na dodr�anie zásady vecnej a asovej súvislosti 
s ú tovným obdobím. 
 

16. Dotácie zo �tátneho rozpo tu 
O nároku na dotácie zo �tátneho rozpo tu, podporu alebo príspevok sa ú tuje, ak je takmer isté, �e sa splnia v�etky 
podmienky súvisiace s dotáciou a sú asne, �e sa dotácia poskytne.  
 
Dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy 
budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpú� ajú ako výnosy z hospodárskej innosti v asovej a vecnej súvislosti 
so zaú tovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.  
 
Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady spojené s innos ou Spolo nosti sa najskôr vykazujú 
ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpú� ajú ako výnosy z hospodárskej innosti v asovej a vecnej 
súvislosti s vynalo�ením nákladov na príslu�ný ú el. 
 
Spolo nos  po�iadala o �tátnu pomoc v rámci opatrení, ktoré vláda Slovenskej republiky prijala (31. marca 2020) v snahe 
pomôc  prekona  negatívne dopady pandémie COVID-19 na ekonomiku a podnikate ov, konkrétne: 
 
Poskytnutie príspevku na mzdy zamestnanca v prípade, �e Spolo nos  udr�í pracovné miesta aj v prípade preru�enia alebo 
obmedzenia svojej innosti po as vyhlásenej mimoriadnej situácie, a to vo vý�ke pau�álneho príspevku na úhradu asti 
mzdových nákladov na ka�dého zamestnanca v závislosti od poklesu tr�ieb. 
 
Podmienkou poskytnutia príspevku je udr�anie pracovných miest po dobu jedného mesiaca v ase vyhlásenia mimoriadnej 
situácie, núdzového alebo výnimo ného stavu a dva mesiace po jeho ukon ení, a to aj v prípade preru�enia alebo 
obmedzenia svojej prevádzkovej innosti. 
 
Spolo nosti bol poskytnutý tento príspevok za rok 2020 v celkovej vý�ke 52 830 EUR. 
 

17. Prenájom (Spolo nos  ako nájomca) 
 
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie 
nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa ú tuje do nákladov priebe�ne po as doby trvania nájomnej 
zmluvy. 
 

18. Prenájom (Spolo nos  ako prenajímate ) 
 
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie 
nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa ú tuje do výnosov priebe�ne po as doby trvania nájomnej 
zmluvy. 
 

19. Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku d u uskuto nenia ú tovného prípadu prepo ítavajú na menu euro 
referen ným výmenným kurzom ur eným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v de  predchádzajúci d u uskuto nenia ú tovného prípadu ( alej ako referen ný kurz). 
 
Na ocenenie prírastku cudzej meny (okrem ocenenia cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu) nakúpenej 
za euro sa pou�ije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. 
 
Na ocenenie prírastku cudzej meny (okrem ocenenia cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu) nakúpenej 
za inú cudziu menu sa pou�ije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa 
pou�ije referen ný kurz v de  uzavretia obchodu.  
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Na ocenenie cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu: 
 

 ak je zmluvnou stranou banka alebo pobo ka zahrani nej banky, pou�ije sa ku d u ocenenia kurz banky alebo pobo ky 
zahrani nej banky, ktorá je zmluvnou stranou tohto menového derivátu alebo sa pou�ije referen ný kurz 
ku d u ocenenia, 

 ak zmluvnou stranou nie je banka alebo pobo ka zahrani nej banky, pou�ije sa na ocenenie referen ný kurz 
ku d u ocenenia. 

 
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového ú tu sa na prepo et cudzej meny na eurá pou�ije  

 referen ný výmenný kurz ur ený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v de  predchádzajúci d u uskuto nenia ú tovného prípadu. 

 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom ú tu vedeného v tejto cudzej mene sa prepo ítavajú na menu 
euro referen ným výmenným kurzom ur eným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska v de  predchádzajúci d u uskuto nenia ú tovného prípadu.  
 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na ú et zriadený v eurách a z ú tu zriadeného v eurách sa prepo ítavajú 
na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 
 
Ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, sa u� neprepo ítavajú.  
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku d u, ku ktorému 
sa zostavuje ú tovná závierka, prepo ítavajú na menu euro referen ným výmenným kurzom ur eným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v de , ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, a ú tujú 
sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  
 

20. Výnosy 
Tr�by za vlastné výkony a tovar neobsahujú da  z pridanej hodnoty. Sú tie� zní�ené o z avy a zrá�ky (rabaty, bonusy, skontá, 
dobropisy a pod.), bez oh adu na to, i zákazník mal vopred na z avu nárok, alebo i ide o dodato ne uznanú z avu. 
 
Tr�by z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v de  splnenia dodávky pod a Obchodného zákonníka, pod a Incoterms 
alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.  
 
Tr�by z predaja slu�ieb sa vykazujú v ú tovnom období, v ktorom boli slu�by poskytnuté. 
Výnosové úroky sa ú tujú rovnomerne v ú tovných obdobiach, ktorých sa vecne a asovo týkajú. 
 
Výnosy z dividend sa zaú tujú v ase vzniku práva Spolo nosti na prijatie platby.  
 

21. Porovnate né údaje 
Ak v dôsledku zmeny ú tovných metód a ú tovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce ú tovné 
obdobie v jednotlivých sú astiach ú tovnej závierky porovnate né, uvádza sa vysvetlenie o neporovnate ných hodnotách 
v poznámkach.  

 
22. Oprava chýb minulých období 
Ak Spolo nos  zistí v be�nom ú tovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých ú tovných období, opraví túto 
chybu na ú toch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu 
na výsledok hospodárenia v be�nom ú tovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých ú tovných období sa ú tujú 
v be�nom ú tovnom období na príslu�ný nákladový alebo výnosový ú et.  
 
V roku 2020 Spolo nos  neú tovala o oprave významných chýb minulých období.  
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E. INFORMÁCIE K POLO�KÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
 

1. Záväzky 
 
�truktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odlo�eného da ového záväzku) pod a zostatkovej doby 
splatnosti je uvedená v nasledujúcom preh ade: 
 

31. 12. 2020 31. 12. 2019

EUR EUR

Záväzky po splatnosti 8 709 8 460

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 3 089 747 2 995 305

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 a� 5 rokov 0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlh�ou ako 5 rokov 0 0

Záväzky spolu 3 098 456 3 003 765

 
2. Náklady, ktoré majú výnimo ný rozsah alebo výskyt 

 
2020 2019

EUR EUR
Ro né ú tovné odpisy aktivovaných nákladov na 
vývoj

319 808 275 046

Spolu 319 808 275 046

 

F. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

 
1. Najatý majetok 
Spolo nos  má v nájme (operatívny prenájom) 13 automobilov od spolo nosti AUTO-KERN spol. s r.o. z eskej republiky. 
Spolo nos  má v nájme nebytové priestory vo Zvolene od spolo nosti ICZ Slovakia a.s. Tren ín a od Emila Rácza 
a nebytové priestory v Ko�iciach od spolo nosti GMT Plus, s. r. o. 

 
2. Prenajatý majetok 
Spolo nos  prenajíma ako priestory budovy v Tren íne a Liptovskom Mikulá�i. Ro né výnosy z nájomného sú pribli�ne 
177 903 EUR. 

 

G. INFORMÁCIE O SKUTO NOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
Ú TOVNÁ ZÁVIERKA, DO D A ZOSTAVENIA Ú TOVNEJ ZÁVIERKY 

 
Po 31. decembri 2020 nenastali v Spolo nosti �iadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skuto ností, 
ktoré sú predmetom ú tovníctva. 
 

 

 


