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1. Profil a orgány spoločnosti 
 
 
  Akciová spoločnosť Zlieváreň SEZ Krompachy vznikla 1.5.1992 v procese 

privatizácie z majetku štátneho podniku SEZ Krompachy. 75,7 % akcií spoločnosti vlastnia 

fyzické osoby - manažment podniku, 24,3 % akcií bolo rozpredaných fyzickým a 

právnickým osobám formou kupónovej privatizácie. 

Akciová spoločnosť podniká v oblasti vývoja, výroby a predaja výrobkov 

strojárenskej metalurgie, výroby a opráv modelových zariadení, výroby a predaja výrobkov 

z dreva a v oblasti nakladania s odpadmi. Nosným výrobným programom je výroba a predaj 

odliatkov zo sivej liatiny a výroba modelových zariadení. 

 

 

 

            Predstavenstvo a.s. 

            Ing. Milan Fecko,   absolvent HF-VŠT Košice,  50 rokov 

            Ing. Ján Biľ,   absolvent HF-VŠT Košice,   57 rokov 

            Ing. Peter Tomaško,   absolvent HF-VŠT Košice,  50 rokov 

             

 

           Dozorná rada a.s. 

            Ing. Imrich Smaržík,   absolvent HF-VŠT Košice,  59 rokov 

 Ing. Dušan Török,  absolvent  EF-VŠT Košice,   60 rokov 

Jozef Melega,   absolvent SPŠ-hutnícka Košice,  61 rokov 

            Emil Košč,  absolvent SPŠ-hutnícka Košice,  48  rokov 

            Peter Fabišík,  absolvent SPŠ-strojnícka Košice,  57 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. Organizačná štruktúra 

 

  Organizačné členenie akciovej spoločnosti vychádza z predmetu činnosti a potrieb 

systému riadenia organizácie. Základnými organizačnými stupňami sú správa akciovej 

spoločnosti a prevádzky. 

        Správa  akciovej spoločnosti je výkonným orgánom predstavenstva a predstavuje           

riadiaco-administratívny orgán akciovej spoločnosti. Člení sa na 2 podnikateľské útvary - 

výrobno-technický útvar a obchodno-ekonomický útvar. 

        Výrobné prevádzky sú vytvorené na výrobkovom princípe, s delegovanou 

ekonomickou samostatnosťou. Výstupy prevádzky sú hmotné výrobky - odliatky resp. 

modelové zariadenia. 

 

3. Vyhlásenie o správe a riadení 

  

Kódex o riadení spoločnosti a metódy riadenia 

  Spoločnosť Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. nemá vypracovaný vlastný kódex o správe 

a riadení spoločnosti. Kódex v plnom rozsahu nahrádzajú základné organizačné normy a.s.. 

Spoločnosť sa riadi: 

 Stanovami a.s., Štatútom a.s., Organizačným poriadkom a.s. 

 Pravidlami Burzy cenných papierov v Bratislave 

 Príslušnými platnými zákonmi 

 Systémom manažérstva kvality v zmysle STN EN 9001:2001 

 Environmentálnym systémom manažérstva v zmysle STN EN 14001:2005 

 Systémom riadenia bezpečnosti práce v zmysle zákona č. 124/2006 v znení 

neskorších predpisov 

 

  Profil spoločnosti, organizačnú štruktúru, ciele, poslanie a hodnoty spoločnosti, ako aj 

integrovaný systém manažérstva kvality sú pre širokú verejnosť zdokumentované na WEB 

stránke www.zlievaren-sez.sk. 

 

 

 

 

http://www.zlievaren-sez.sk/
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Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík 

Zámerom vnútornej kontroly sú: 

 spoľahlivosť a integrita informácií, 

 súlad s právnymi normami, smernicami, uzneseniami a pod. 

 zabezpečenie prínosu pre organizáciu (dosahovanie príjmov, rast aktivít), 

 efektívne a hospodárne využívanie zdrojov, 

 splnenie stanovených cieľov a programov. 

  Vnútorná kontrola z hľadiska jej úloh ako aj z hľadiska uplatnenia základných funkcií 

kontroly (informačná, výchovná, represívna) má relatívne stále zameranie. 

 

  Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. sa riadi smernicou stanovujúcou postup pri vykonávaní 

interných previerok. Vykonávaním interných previerok sa overuje, či systém manažérstva 

kvality a systém environmentálneho manažérstva vytvorené v akciovej spoločnosti, resp. ich 

jednotlivé časti (ďalej len „systémy“) sú skutočne účinné a plnia stanovené ciele. 

   

  Previerky vykonávajú kontrolné skupiny zložené zo zamestnancov a.s. vlastniacich 

certifikát pre výkon tejto činnosti. 

 

  Najvyšším  kontrolným  orgánom  spoločnosti   je  dozorná  rada,  ktorá  dohliada  na  

výkon pôsobnosti  predstavenstva  a  ním  uskutočňovanej  podnikateľskej činnosti.  Členom 

dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom 

predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri 

konať v mene spoločnosti. Všetci členovia dozornej rady majú riadny prístup ku všetkým 

relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti. Dozorná rada zároveň  vykonáva  

činnosti  výboru pre audit  v zmysle  § 19 a) zákona o účtovníctve, v znení neskorších  

predpisov.  Dozorná   rada  predkladá   závery  z  kontrolnej  činnosti   valnému 

zhromaždeniu. Dozornú radu volí a  odvoláva valné zhromaždenie. Má piatich členov,  z 

toho dvaja  členovia sú volení  zamestnancami. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 

päťročné a opakované zvolenie do funkcie je možné. Dozorná rada má vlastný štatút, ktorý 

upravuje jej pôsobnosť, postup a spôsob rokovania. 
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Činnosť valného zhromaždenia 

 

 

  Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti sa uskutočňuje spravidla raz ročne v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.–Obchodného zákonníka v platnom 

znení a Stanov akciovej spoločnosti. Právomoc Valného zhromaždenia plne korešponduje s § 

187 a ostatných Obchodného zákonníka v platnom znení.  

 

Práva akcionárov vychádzajúc z právnej úpravy sú najmä: 

 právo účasti na VZ a hlasovania 

 právo požadovať informácie, vysvetlenie a uplatňovať návrhy 

 právo na podiel na zisku 

 právo na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou 

 

  Všetky práva a povinnosti akcionárov spoločnosti ustanovujú všeobecne záväzné 

právne predpisy a  Stanovy spoločnosti. 

 

  Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba. Vlastníctvo akcií 

zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje 

výlučne na valnom zhromaždení, pričom sa musia rešpektovať organizačné opatrenia platné 

pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať, 

požadovať informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb 

ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia 

a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení 

prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení 

splnomocnený písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom daného akcionára. 

Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho 

splnomocnenie sa stane neplatným. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou 

hodnotou jeho akcií, pričom na každých  33,19 €  pripadá jeden hlas. Akcionár má právo na 

podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie a má 

nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti. 
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Zloženie predstavenstva: 

Predstavenstvo je vrcholným správnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení: 

Ing. Milan Fecko  - predseda predstavenstva                                                                   

Ing. Ján Biľ  - podpredseda predstavenstva                                                                               

Ing. Peter Tomaško - člen predstavenstva                                                                            

 

  Predstavenstvo  riadi  činnosť  spoločnosti  a  je   oprávnené  konať  v  mene 

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

spoločnosti sú oprávnení všetci členovia  predstavenstva.  Spoločnosť  zaväzujú  súhlasným 

prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo sa za činnosť 

zodpovedá dozornej rade a  valnému  zhromaždeniu.  Predstavenstvo  má  svoj  vlastný  

štatút,  ktorý  upravuje a vymedzuje  základné  zásady činnosti  predstavenstva a  vzťahy  k  

ostatným  orgánom  a.s.       

 

Informácie o základnom imaní a cenných papieroch 

  Základné imanie spoločnosti tvorí 15 289 akcií na doručiteľa v podobe 

zaknihovaného cenného papiera, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 €. Akcie sú 

kmeňové. S akciou je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spojené 

právo akcionára na riadení spoločnosti, na jej zisku a na jej likvidačnom zostatku pri zániku 

spoločnosti. Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná jej odovzdaním a práva s ňou spojené 

má jej držiteľ. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.  

Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie na účel ich prevodu na zamestnancov, pričom v 

tomto prípade sa nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti (ustanovenie § 161a 

ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka sa nepoužije). Takto nadobudnuté akcie musia byť 

prevedené na zamestnancov do 12 mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou. Spoločnosť 

môže nadobúdať vlastné akcie na účel uvedený vyššie, ak sú súčasne splnené všetky 

nasledovné podmienky:  

a) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré ma spoločnosť vo svojom majetku, 

vrátane akcií, ktoré nadobudla iná osoba vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti, nesmie 

prekročiť 10 % základného imania spoločnosti,  

b) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania 

spolu s rezervným fondom, príp. ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou povinne podľa 

zákona,  
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c) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený. 

 

Základné imanie tvoria tieto akcie: 

 

ISIN: CS0005059955 

Druh: akcia 

Forma: na doručiteľa 

Podoba: zaknihovaná 

Počet: 15 289 ks 

Menovitá hodnota: 33,19 € 

Opis práv: hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou  

   hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá 1                  

hlas 

% na ZI: 100 % 

Prijaté na obchodovanie: áno 

Obmedzená prevoditeľnosť:  nie 

 

  Kvalifikovanú účasť na základnom imaní má spoločnosť METAL PLUS s.r.o., 

Krompachy. 

  Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy, vymeniteľné dlhopisy ani zamestnanecké 

akcie. 

  Osobitné práva kontroly nevyplývajú zo žiadneho ustanovenia Stanov akciovej 

spoločnosti. Spoločnosť nemá v súčasnej dobe akcie s obmedzením výkonu hlasovacích 

práv. 

  Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by 

mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv. 

  Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu 

stanov, údaje o právomociach štatutárneho orgánu a ostatné informácie 

  Členov  predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.  Predstavenstvo má 

troch členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päťročné a opakované zvolenie do 

funkcie je možné Orgán, ktorý volí členov predstavenstva, určí zároveň, ktorý z členov 

predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva. 
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  Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon 

alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia 

o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na 

zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, 

zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov 

prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina 

hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného 

zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných 

cenných papierov. 

 

  Právomoci štatutárneho orgánu korešpondujú s ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. Rozhodnutie o vydaní akcií, odkúpení akcií, otázkach zvýšenia alebo zníženia 

základného imania spoločnosti je v kompetencii Valného zhromaždenia spoločnosti. 

 

  Spoločnosť nie je zmluvnou stranou žiadnych významných dohôd, ktoré nadobúdajú 

účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných 

pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch. 
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 4. Správa vedenia spoločnosti za rok 2009 

 

        V súlade s ustanovením č. IX. bod 4 Stanov a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy, bude táto 

správa predložená na Valnom zhromaždení akcionárov 21.06.2010. 

 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK A DIVIDENDY ZA ROK 2009 

 

        Spoločnosť Zlieváreň SEZ Krompachy dosiahla v roku 2009 zisk 16 640 €. Čistý 

disponibilný zisk je 9 006 €. Odložená daňová povinnosť je  660 €. 

Celý čistý zisk navrhujeme prideliť do kapitálových fondov a nevykazovať nerozdelený zisk. 

Vzhľadom na nízku tvorbu čistého zisku doporučujeme Valnému zhromaždeniu akcionárov 

odsúhlasiť nevyplácanie dividend za rok 2009.  

  

 

VÝROBA ODLIATKOV V ROKU 2009 

 

    

Za rok  2009 boli  predané odliatky  v hodnote  4 827 948 €  o hmotnosti   4678 ton 

odliatkov.  

V porovnaní s rokom 2008,  kedy bolo predaných odliatkov za 7 861 150 €   

o hmotnosti 6957 t  to predstavuje pokles o 38,6 % v € a 32,8 % v tonách.  

Z celkového množstva predaných odliatkov bolo 98,4% vyrobených na AFL 

DISAMATIC v Krompachoch a 1,6% v kooperácii (Trnava, Maďarsko).  

Výroba  odliatkov  v roku 2009 bola zabezpečovaná z cca 85% pre zahraničných 

odberateľov (Česko 15%, Švajčiarsko 14%, Rakúsko 11,5%, Taliansko 10%, Fínsko 9%, 

Nemecko 6,5% a ďalších zahraničných odberateľov Belgicko, Švédsko, Maďarsko).  Pre 

domácich odberateľov bolo vyrobených cca 15% odliatkov. 

 Neefektívna výroba za r. 2009 dosiahla hodnotu 8,3%, čo oproti r. 2008 s 6,7% 

predstavuje nárast 1,6%. 

 Pre zníženie zmetkovitosti je potrebné rýchlejšie technologicky vyriešiť oddelením 

TPV a metalurgie prijateľnú zmetkovitosť hlavne u vysoko sériových a ťažkých odliatkov, 

ktoré najviac ovplyvňujú celkovú zmetkovitosť. 
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 V snahe riešiť tento problém je potrebné venovať maximálnu pozornosť pri 

dodržiavaní technologickej disciplíny pri výrobe odliatkov, modelov a kontrole a údržbe 

rozhodujúcich strojno-technologických zariadení. 

      V súčasnom ale aj budúcom období je ekonomicky  nevyhnutné urobiť ďalšie 

opatrenia na zníženie merných materiálových a merných energetických nákladov jednak 

ďalším znížením zmetkovitosti, ale aj zvýšením využitia tekutého kovu vo forme,  a 

zvýšením priemernej hmotnosti odliatkov vo forme na AFL DISAMATIC. Ďalej je potrebné 

znížiť náklady využívaním lacnejších, technologicky vhodných materiálov. 

 

TECHNICKÝ ROZVOJ A INVESTÍCIE 
 

V roku 2009 boli prevedené nasledovné technicko-investičné práce: 

 

1. Výmena elektronického riadenia formovacieho stroja DISAMATIC . 

2. Montáž obrábacieho centra pre opracovanie odliatkov závaží pre fa V-Zug. 

3. Protipožiarne zabezpečenie výrobných hál, dielní a AB Zlievárne podľa požiadaviek 

HaZZ.  

4. Výmena opotrebovaných potrubí OZ NEOTECHNIK 

5. Opravy striech objektov Zlievárne 

6. Dokončenie skladu materiálov 

7. Úprava magnetickej separácie vratnej formovacej zmesi 

8. Opravy podláh výrobných hál 

9. Rekonštrukcia výdajne jedál a nový stravovací systém 

 

 

ZAMESTNANOSŤ 
 

      Priemerný počet pracovníkov za rok 2009  bol  120  čo oproti roku 2008 predstavuje 

pokles o 45  pracovníkov.  
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5. Finančné hodnotenie 
 
 

Súvaha 
 

 

 

 v EUR  k: 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

AKTÍVA 

 

Stále aktíva 1 835 756 1 699 927 1 535 399 

Hmotné stále aktíva 1 835 756 1 699 927 1 535 399 

Finančné stále aktíva - - - 

Odvody a prídely    

Obežné aktíva 1 112 461 1 250 880 828 277 

Zásoby 112 561 229 370 128 967 

Odberatelia 627 730 708 989 498 212 

Peňažné prostriedky 372 170 312 521 201 098 

Ostatné obežné aktíva 199 431 365 

AKTÍVA CELKOM 2 948 416 2 951 238 2 364 041 

PASÍVA 

 

Základné imanie 507 502 507 502 507 442 

Rezervy a fondy 389 232 560 944 575 513 

Nerozdelený zisk MR - - - 

Hosp. výsl. v schvaľovacom 

konaní 171 679 48 795 9 006 

Obežné pasíva 1 880 003 1 833 997 1 272 080 

PASÍVA CELKOM 2 948 416 2 951 238 2 364 041 

 

 

          

 

 

UKAZOVATELE v %               k: 
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Obežné aktíva/Obežné pasíva 59,17 68,21 65,11 

Zákl. imanie/Stále aktíva 27,65 29,85 33,05 

Zákl. imanie/Aktíva celkom 17,21 17,20 21,47 

Zákl. imanie/Cudzie zdroje 26,99 27,67 39.89 
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KOMENTÁR K FINANČNÝM VÝSLEDKOM 
 

 

Pohyb v stálych aktívach za uplynulé obdobie bol nasledovný: 

 

 

Hmotné stále aktíva (v  EUR ) 

 

 
Pozemky 

Budovy a 

stavby 

Stroje a 

zariadenia 

Ostatné 

aktíva 
Celkom 

Nadobúdacia hodnota 

k 1.1.2009 

 

58 092 

 

1 160 797 

 

4 169 117 

 

489 247 

 

5 877 253 

- investície 

- vyradenie-predaj 

- ostatný pohyb 

 

 

 

 

-10 468 

 

+ 50 000 

-179 696 

 

+ 54 000 

 

 

+ 104 000 

-190 164 

 

Nadobúdacia hodnota 

k 31.12.2009 

 

58 092 

 

1 150 329 

 

4 039 421 

 

543 247 

 

5 791 089 

-    oprávky - 755 801 3 499 889 - 4 255 690 

 

Zostatková hodnota 

 

58 092 394 528 539 532 543 247 1 535 399 

 

 

 

POUŽÍVANÉ ÚČTOVNÉ PRINCÍPY 
 
 
Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Zb. o účtovníctve.  

 

 

 

 

SPÔSOBY OCENENIA     
 

a) Zásoby 

 

- materiálové zásoby oceňujeme obstarávacími cenami včítane vedľajších obstarávacích 

nákladov 

- zásoby hotových výrobkov sa oceňujú priamymi nákladmi v položkách: 

            *   priamy materiál 

            *   priame mzdy 

*   ostatné priame náklady 
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b) Hmotný investičný majetok je ocenený obstarávacími cenami 

 

Hmotný   investičný  majetok   sa   odpisuje   odpisovými   sadzbami podľa zákona č. 

595/2003 Z. z. O daniach z príjmov so zmenami a doplnkami zákona.  

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku spoločnosť zostavila interným 

predpisom, v ktorom vychádzala z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku 

zodpovedajúceho bežným podmienkach jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa 

nerovnajú. 

K 31.12.2009 bol vykonaný prepočet majetku a záväzkov vyjadreného v cudzej mene 

kurzom k 31.12.2009. 

Spoločnosť za rok 2009 vytvorila zákonné rezervy na hospodársku činnosť vo výške  

12 781 €. Sadzba dane z príjmov je 19 %. 

Výsledky hospodárenia boli overené audítorom Ing. Vladimírom Vaščákom, ev. č. 299. 

 

    

6. Prehľad vývoja finančných ukazovateľov 
 

 

 v EUR 2007 2008 2009 

Predaj                                        

Ostatné výnosy 

Základné imanie 

Vlastné imanie 

Čistý zisk 

Hmotné stále aktíva 

Investície 

Odpisy 

Pridaná hodnota 

9 405 696 

194 251 

507 502 

1 068 413 

171 679 

1 835 756 

339 043 

324 537 

3 054 471 

7 861 150 

-361 349 

507 502 

1 117 241 

48 795 

1 699 927 

134 435 

270 265 

2 294 895 

4 827 948 

-8 594 

507 442 

1 091 961 

9 006 

1 535 399 

104 000 

268 532 

1 723 283 

 

 

Ukazovatele v % 2007 2008 2009 

Čistý zisk/Predaj 

Čistý zisk/Zákl. imanie 

Obežné aktíva/Pasíva 

Zákl. imanie/Aktíva celkom 

Zákl. imanie/Stále aktíva 

Zákl. imanie/Cudzie zdroje 

1,83 

33,83 

59,17 

17,21 

27,65 

26,99 

0,62 

9,61 

68,21 

17,20 

29,85 

27,67 

0,19 

1,77 

65,11 

21,47 

33,05 

39,89 

Celkový počet pracovníkov 

(priemerný stav) 

 

189 164 120 

Celkové výnosy na pracovníka 

(€) 

 

50.793,- 50.137,- 40.161,- 

Celkový podiel pridanej hodnoty na 

pracovníka (€)  
16.161,- 13.993,- 14.125,- 
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7. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2009   (v EUR) 

 

 

 

Zisk                                                           16 640 

Pripoč. položky                                          29 620 

Upravený základ dane                               46 260 

Odpočítateľné položky                                9 553 

Odpočet daňovej straty    -  

Základ dane                                               36 707 

Daň z príjmu                                               6 974 

Odložená daň      660 

Čistý zisk                                                      9 006 

Prídel do kap. fondu                                    9 006 
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8. Výhľad pre rok 2010 a nosné podnikateľské aktivity  
 

Predchádzajúci rok 2009 bol pre spoločnosť charakteristický snahou o včasné plnenie 

požiadaviek odberateľov pri minimálnych výrobných nákladoch. 

Bolo nutné prispôsobovať sa aktuálnym potrebám na trhu, čoho dôsledkom bolo 

znižovanie pracovného času, ale aj nutnosť znižovania stavu zamestnancov. 

Výroba odliatkov bola zabezpečená v neúplnej dvojzmennej prevádzke, nakoľko  

v dôsledku hospodárskej krízy výrazne klesol dopyt po odliatkoch u domácich aj 

zahraničných odberateľov. 

V roku 2010 pokračuje slabý dopyt  po výrobkoch a neočakáva sa podstatné zlepšenie 

situácie ani v ďalších rokoch. 

Napriek miernemu nárastu výroby v prvých mesiacoch tohto roka, nie je celkom 

možné predvídať pokračovanie krízy v nasledujúcich mesiacoch. Znova dochádza po 

krátkom ustálení cien základných zlievárenských surovín k ich opätovnému nárastu, čo 

povedie k opakovaným problémom pri predaji odliatkov odberateľom. V rôznych štátoch EÚ 

sú rôzne ceny zlievárenských surovín a požadovanú materiálovú prirážku – ako kompenzáciu 

zvýšených nákladov na výrobu – naši odberatelia akceptujú iba v čiastočnej miere. Táto 

opakujúca sa situácia veľmi pribrzďuje potenciálny nárast výroby odliatkov, ako aj šancu 

rozširovať výrobu s potencionálnymi novými odberateľmi. 

Hlavným cieľom je udržanie konkurenčnej schopnosti spoločnosti v európskom 

priestore a postupnými opatreniami zvyšovať výkonnosť a efektivitu vyrábaných odliatkov. 

Pre dosiahnutie tohto cieľa sú nosné podnikateľské aktivity zamerané na: 

- dôsledné dodržiavanie efektívnej výroby odliatkov pri minimálnych nákladoch 

- rozširovanie spolupráce so súčasnými odberateľmi ako aj s novými odberateľmi 

z Talianska a Francúzska 

- vyhľadávanie nových odberateľov a zavádzanie nových odliatkov do výroby 

- ponúkanie opracovaných odliatkov odberateľom 
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9.  Finančný plán na rok 2010    (v tis. EUR – SK ) 
        

Výroba odliatkov …………..........…          5 500 t 

Tržby  (tis. EUR-SK) ……............    5 600,-     168 700,- 

 

Náklady ..........................................   5 500,-     165 700,- 

z toho: mater. náklady .............................   2 400,-          72 300,- 

            spotreba energie ...........................       350,-          10 540,- 

            služby .............................................       850,-           25 600,-    

            osobné náklady .............................   1 500,-          45 200,- 

            opravy a údržba ............................      150,-            4 520,- 

            odpisy .............................................          250,-            7 530,- 

 

Prev. hosp. výsledok  …...……...................            100,-          3 000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 



 19 

 


