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1. Základné údaje o spoločnosti 

 

Obchodné meno: Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť 

Sídlo: Hornádska 1 

  053 42  Krompachy 

  Slovenská republika 

IČO: 31651283 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka 

číslo  234/V.    

 

1.1  Profil spoločnosti 

 

Akciová spoločnosť Zlieváreň SEZ Krompachy vznikla 1.5.1992 v procese privatizácie 

z majetku štátneho podniku SEZ Krompachy.  

 

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. 

 

 

1.2  Štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti 

 

Predstavenstvo a.s. 

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

Ing. Milan Fecko, absolvent HF – VŠT Košice -  predseda predstavenstva, 51 rokov                                                                  

Ing. Ján Biľ  - absolvent HF – VŠT Košice - podpredseda predstavenstva, 58 rokov                                                                               

Ing. Peter Tomaško – absolvent HF – VŠT Košice - člen predstavenstva, 51 rokov                                                                             

 

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.       
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Členov  predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. 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. 

 

Dozorná rada a.s. 

- je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, má piatich členov: 

Ing. Imrich Smaržík,   absolvent HF-VŠT Košice, predseda dozornej rady,  60 rokov 

Ing. Dušan Török,  absolvent  EF-VŠT Košice,   61 rokov 

Jozef Melega,   absolvent SPŠ-hutnícka Košice,  62 rokov 

Emil Košč,  absolvent SPŠ-hutnícka Košice,  49  rokov 

Peter Fabišík,  absolvent SPŠ-strojnícka Košice,  58 rokov 

 

Dozorná  rada 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. 

 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti sa uskutočňuje spravidla raz ročne v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 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 
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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. 

 

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. 

 

Rozhodnutie o vydaní akcií patrí do pôsobnosti Valného zhromaždenia. Rozhodnutie 

o spätnom odkúpení akcií patrí do pôsobnosti Predstavenstva a.s. 

 

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, alebo o jej účinkoch. 
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1.3  Údaje 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,  

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 
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 Kvalifikovaná účasť na základnom imaní:  

-  spoločnosť METAL PLUS s.r.o. Krompachy – 28,6% 

 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. 

 

 

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 
 
 

3.1  Kódex správy a riadenia spoločnosti  

 

Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej cenné papiere sú prijaté 

na obchodovanie na regulovanom trhu burzy. Vzhľadom k tomu sa naša spoločnosť riadi 

podľa Burzových pravidiel Burzy cenných papierov a dodržiava „Kódex správy a riadenia 

spoločnosti na Slovensku“, ktorý tvorí prílohu týchto pravidiel a je zverejnený na 

www.bsse.sk.  

 

http://www.bsse.sk/
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Informácie o odchýlkach od Kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok sú 

zdôvodnené vo „Vyhlásení o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na 

Slovensku“, ktoré je zverejnené na www.zlievaren-sez.sk.  

 

3.2  Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík 

 

Vnútorná kontrola spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. sa riadi podľa princípov 

„Systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva" podľa STN EN 

ISO 9001 : 2009, STN EN ISO 14001 : 2005.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zlievaren-sez.sk/
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4. Správa vedenia spoločnosti za rok 2010 
 

 

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

správa predložená na Valnom zhromaždení akcionárov 23.05.2011. 

 

4.1  Hospodársky výsledok a dividendy za rok 2010 

 

ROK 2010         EUR 

Výnosy     6.193.478,- 

Náklady     6.171.710,- 

Hospodársky výsledok po zdanení          21.768,- 

Odložená daňová povinnosť - 1.350,- 

 

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

Vzhľadom na nízku tvorbu čistého zisku odporúčame Valnému zhromaždeniu akcionárov 

odsúhlasiť nevyplácanie dividend za rok 2010.  

 

 

4.2  Výroba odliatkov v roku 2010 

 

Za rok  2010 boli  predané odliatky a služby  v hodnote  6 109 371 €  o hmotnosti   

5757 ton odliatkov.  

V porovnaní s rokom 2009,  kedy bolo predaných odliatkov za 4 827 948 €   

o hmotnosti 4678 t  to predstavuje nárast o 26,5 % v € a 23,0 % v tonách.  

 Celá produkcia výroby bola zabezpečovaná na AFL DISAMATIC. Výroba na 

striasacích strojoch bola ukončená. Výroba odliatkov v roku 2010 bola zabezpečovaná z cca 

85 % pre zahraničných odberateľov (Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Fínsko, Švajčiarsko, 

Česko, Belgicko, Švédsko). Pre domácich odberateľov bolo vyrobených cca 15 % odliatkov. 

 Neefektívna výroba za r. 2010 dosiahla hodnotu 6,4 %, čo oproti roku 2009 s 8,3 % 

predstavuje pokles o 1,9 %. 

 S cieľom udržať konkurencieschopnosť zlievárne je potrebné aj naďalej venovať 

maximálnu pozornosť pri dodržiavaní technologickej disciplíny pri výrobe odliatkov, 

modelov, kontrole a údržbe rozhodujúcich strojno-technologických zariadení. 

 Ďalej je nevyhnutné urobiť ďalšie opatrenia na znižovanie merných materiálových 

a merných energetických nákladov jednak znižovaním zmetkovitosti, ale aj zvýšením 

využitia tekutého kovu vo forme. 
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4.3  Technický rozvoj a investície 

 
V roku 2010 boli prevedené nasledovné technicko-investičné práce: 
 

1. Zakúpenie a montáž nového suchého odlučovača prachu AJP 490 ako náhrada za 

mokrý odlučovač prachu MHL-6. 

2. Výmena opotrebovaných komínových plášťov kuplových pecí. 

3. Generálne opravy mesačných železobetónových zásobníkov surovín a materiálov, 

podlahy a steny vykládkovej plochy. Montáž zásobníka na drvenie zlomkoviny 

a vratného materiálu. 

4. Odvodnenie ciest od obrobne odliatkov ku modelárni a metalke. 

5. Montáž zakrytého pracoviska omieľacieho bubna pre čistenie odliatkov s výstavbou 

prístupovej cesty. 

6. Rekonštrukcia elektronického riadenia vstreľovacieho stroja na výrobu jadier LL 10. 

7. Výmeny podlahových krytín, dverí a obkladov poškodených povodňou v jedálni, 

vestibule AB, kanceláriách MZÚ, TPV, ORA a brusiarne. 

8. Výmena okien, vchodových dverí a radiátorov kancelárií TPV a ORA. 

9. Montáž ponížených stropov v kanceláriách OE úseku, TPV, vo vestibule AB, jedálni 

a chodbe pri výdaji stravy. 

 

4.4   Zamestnanosť 
 

 

Priemerný počet 
pracovníkov 

k  1.1. k  31.12. Rozdiel 

2008 189 164 - 25 

2009 164 120 - 46 

2010 120 108 - 12 

 

Priemerný počet zamestnancov za rok 2010  bol  108  čo oproti roku 2009 predstavuje 

pokles o 12  zamestnancov.  
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5. Finančné hodnotenie 
 

5.1 Súvaha 

 
 

v EUR  k: 
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

 
AKTÍVA CELKOM 2 951 238 2 364 041 2 578 309 

 
A. Neobežný majetok 1 699 927 1 535 399 1 417 485 

z toho: 
Dlhodobý hmotný majetok 1 699 927 1 481 399 1 363 485 

 
Dlhodobý finančný majetok - 54 000 54 000 

 
B. Obežný majetok 1 250 880 828 277 1 160 486 

z toho: 
Zásoby 229 370 128 967 176 557 

 
Pohľadávky 

708 989 498 212 840 137 

 
Finančné účty 312 521 201 098 143 792 

 
C. Časové rozlíšenie 431 365 338 

 
PASÍVA CELKOM 2 951 238 2 364 041 2 578 309 

 
A. Vlastné imanie 1 117 241 1 091 961 1 113 729 

z toho 
Základné imanie 507 502 507 442 507 442 

 
Kapitálové fondy 459 444 575 513 575 513 

 
Fondy zo zisku 101 500 101 500 101 500 

Výsledok hospodárenia 
po zdanení 

48 795 9 006 21 768 

 
B. Záväzky 1 833 997 1 272 080 1 464 580 

 
C. Časové rozlíšenie 

0 0 0 
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5.2   Komentár k finančným výsledkom 

 
a) Pohyb v stálych aktívach za uplynulé obdobie 

 
 
 Pozemky Stavby Samostatné 

hnuteľ. veci 
Ostatné 
aktíva 

Celkom 

Nadobúdacia 
hodnota 
k 1.1.2010 

 
58 092 

 
1 150 329 

 
4 039 421 

 
543 247 

 
5 791 089 

 investície 

 vyradenie - predaj 

 ostatný pohyb 

 
 
 

+ 489 247 
 
 

+ 130 710 

-  6 141 

 

 
 

- 489 247 

+ 619 957 
   - 6 141 
- 489 247 

Nadobúdacia 
hodnota 
k 31.12.2010 

 
58 092 

 
1 639 576 

 
4 163 990 

 
  54 000 

 
5 915 658 

-    oprávky -    823 774 3 674 399 - 4 498 173 

 
Zostatková hodnota 
 

 
58 092 

 
   815 802 

 
  489 591 

 
  54 000 

 
1 417 485 

 
 

b) Používané účtovné princípy 
 
Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Zb. o účtovníctve.  

 
 

c) Spôsoby oceňovania 
 
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 
 
 
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 v znení neskorších predpisov.  
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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 31.12.2010 bol vykonaný prepočet majetku a záväzkov vyjadreného v cudzej mene 

kurzom k 31.12.2010. 

Spoločnosť za rok 2010 vytvorila zákonné rezervy na hospodársku činnosť vo výške  

13 169 €. Sadzba dane z príjmov je 19 %. 

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

 

 
5.3  Prehľad vybraných finančných ukazovateľov 

 
 
 v EUR 2008 2009 2010 

Tržby z predaja vlastných 
výrobkov a služieb   
Ostatné výnosy 

Pridaná hodnota 

Výrobná spotreba 

Mzdové náklady                                      

Základné imanie 

Záväzky 

Čistý zisk 

Hmotné stále aktíva 

Obežné aktíva 

Investície 

Odpisy 

 
7 861 150 
   361 349 

2 294 895 

5 645 887 

1 484 664 

507 502 

1 833 997 

48 795 

1 699 927 

1 250 880 

134 435 

270 265 

 
4 827 948 

-8 594 

1 723 283 

3 069 929 

1 044 982 

507 442 

1 272 080 

9 006 

1 535 399 

828 277 

104 000 

268 532 

 
6 109 371 

84 107 

1 948 817 

4 151 948 

1 287 989 

507 442 

1 464 580 

21 768 

1 417 485 

1 160 486 

619 957 

248 624 

 
 
 

Ukazovatele v % 2008 2009 2010 

Čistý zisk/Tržby z predaja 

Čistý zisk/Zákl. imanie 

Obežné aktíva/Záväzky 

Zákl. imanie/Aktíva celkom 

Zákl. imanie/Stále aktíva 

0,62 

9,61 

68,21 

17,20 

29,85 

0,19 

1,77 

65,11 

21,47 

33,05 

0,36 

4,29 

79,24 

19,68 

35,80 

Priemerný počet pracovníkov 164 120 108 

Celkové výnosy na pracovníka (€) 50.137,- 40.161,- 57.347,- 

Podiel pridanej hodn. na  pracov. (€) 13.993,- 14.360,- 18.045,- 
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6. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2010 (v EUR) 
 
 
 
 

  

Zisk 28 047 

Pripočítateľné položky 12 108 

Upravený základ dane 40 155 

Odpočítateľné položky 0 

Odpočet daňovej straty 0 

Základ dane 40 155 

Daň z príjmu 7 629 

Odložená daň - 1 350 

Zisk po zdanení 21 768 

Prídel do kapitálového fondu 21 768 
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7. Výhľad pre rok 2011 a nosné podnikateľské aktivity 
 

V prvej polovici r. 2010 pokračoval vývoj v stabilizovaní situácie so zákazkovou náplňou 

a dochádzalo k miernemu zvyšovaniu produkcie. Situácia sa začala zlepšovať aj v druhom 

polroku 2010, kedy sme pristúpili k výrobe odliatkov aj v tretích zmenách podľa aktuálnej 

situácie s objednávkami od našich odberateľov.  

Očakávania, že sa aj v r. 2011 bude situácia zlepšovať, sa začínajú reálne napĺňať 

a prvé mesiace tohto roka naznačujú pokračujúci trend nárastu výroby odliatkov. 

Vážnou brzdou, ktorá znemožňuje rýchlejší rast výroby a približovanie sa 

k predkrízovým výkonom, je pokračovanie trendu nárastov cien základných zlievárenských 

surovín. Takéto prudké nárasty cien surovín nás nútia premietnuť zvýšené náklady do ceny 

odliatkov, čo odberatelia prijímajú veľmi ťažko a s požadovanými zvýšenými materiálovými 

prirážkami častokrát nesúhlasia. 

Tým je potom oveľa náročnejšie získavať nové druhy odliatkov k výrobe v našej 

zlievárni. 

V roku 2011, ale aj v ďalších rokoch očakávame zložitejšiu situáciu s nákupom 

železných šrotov, nakoľko výskyt šrotov na Slovensku sa postupne znižuje a nákup šrotov 

nám sťažujú veľké hutnícke firmy. 

 

Podnikateľské aktivity sú zamerané na: 

 zefektívnenie výroby odliatkov a znižovanie merných spotrieb materiálov a energií 

 rozširovanie spolupráce so súčasnými odberateľmi ako aj s novými odberateľmi 

z Rakúska a Grécka 

 rozširovanie ponuky opracovaných odliatkov pre odberateľov 
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8. Finančný plán na rok 2011     (v tis. EUR) 
 
 
 

 

Výroba odliatkov …………..........…          6 500 t 

Tržby  (tis. EUR) ……......................    7 200,-   

 

Náklady ..........................................   7 100,-   

z toho: mater. náklady .............................   3 100,-   

            spotreba energie ...........................       450,-   

            služby ............................................     1 100,-    

            osobné náklady .............................   1 950,-   

            opravy a údržba ............................     250,-     

            odpisy ............................................         250,-     

 

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