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        ÚVODNÉ SLOVO 

Tradícia veľtrhov a výstav existuje v Nitre od roku 1974. agrokomplex NÁRODNÉ 
VÝSTAVISKO,  štátny podnik patrí medzi najdôležitejšie výstavnícke organizácie nielen v 
Slovenskej republike, ale aj v krajinách strednej a východnej Európy. Naša výstavnícka 
organizácia so 47 ročnou tradíciou patrí do rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR.  

Podnik disponuje vlastným výstavným areálom s množstvom zelene, oddychových 
zón, rybníkmi a jazerami. Jeho súčasťou je Slovenské poľnohospodárske múzeum, ktoré 
predstavuje jedinečné spojenie záznamu historického vývoja so súčasnosťou, obdivované 
domácimi aj zahraničnými návštevníkmi.  

V roku 2019 sa uskutočnilo na výstavisku v Nitre celkovo 42 veľtrhov a výstav, z toho 
30 organizovaných agrokomplex NÁRODNÝM VÝSTAVISKOM, š.p. Na výstavách a veľtrhoch 
sa zúčastnilo celkovo 23582 vystavovateľov, z toho 5413 na vlastných podujatiach. 
Vystavovatelia si prenajali čistú výstavnú plochu 329907 m2 na vlastných podujatiach a 
hrubú výstavnú plochu 173193 m2 na podujatiach organizovaných externým partnerom. 
Výstavy a veľtrhy navštívilo celkovo 692347  návštevníkov, z toho vlastné podujatia 545505 
návštevníkov. 

 
Portfólio veľtrhov a výstav, organizovaných v Nitre, odrážalo naše úsilie ísť v ústrety 

všetkým dôležitým sektorom ekonomiky Tematicky boli veľtrhy a výstavy zamerané na 
kúrenie ventiláciu, klimatizáciu a sanitárnu techniku, nábytok, bytové doplnky, bytový textil, 
koberce, záhradkárstvo, stavebníctvo, výrobky študentov, strojárstvo, zváranie, zlievanie a 
metalurgiu, stavebnú mechanizáciu, elektrotechniku, meranie, reguláciu, automatizáciu, 
poľnohospodárstvo, potravinárstvo, poľnohospodársku mechanizáciu a automobilový 
priemysel. Uvedené oblasti boli doplnené podujatiami, organizovanými pre milovníkov 
zvierat i chovateľstvo.  
 

Poslaním výstaviska bola podpora komunikácie na národnej i medzinárodnej úrovni 
medzi podnikmi navzájom aj medzi podnikmi a spotrebiteľmi.  

Základom našej činnosti bola komunikácia v spojení so zážitkom. Živé podnety z 
veľtrhov a výstav prinášali okrem plánovanej komunikácie i množstvo spontánnych 
rozhodnutí, ktoré vhodne dopĺňajú cielené zámery vystavovateľov uzatvárať obchodné 
kontakty, podporiť predaj, upevniť existujúce obchodné vzťahy, či ponúknuť služby alebo 
jednoducho byť videní v tom najlepšom svetle.  

V komunikácii sme sa usilovali byť pre všetkých vystavovateľov, návštevníkov a médiá 
plnohodnotným partnerom.  

Táto výročná správa prináša informácie o činnosti podniku v roku 2019.  

Ing. Mária Balková 

poverená riaditeľka 
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Charakteristika podniku  

V súčasnosti nesie výstavisko názov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a 

patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR a jeho význam 

potvrdzuje 47 rokov tradičných, ale aj inovatívnych, no hlavne jedinečných podujatí. 

Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami 

i podnikateľmi, s existujúcimi, a tiež potenciálnymi zákazníkmi na národnej aj medzinárodnej 

úrovni. Ďalej to je aj snaha rozvíjať obchod a medzinárodnú ekonomickú i vedecko-technickú 

spoluprácu, organizovaním veľtrhov a výstav vo vlastnom areáli, ako aj národných expozícií 

SR v zahraničí. Výstavná činnosť je hlavne o vytváraní komunikačných príležitostí pre 

odbornú a laickú verejnosť, o poskytovaní priestorov na zábavu, kultúrne i spoločenské 

podujatia. Súčasťou podniku sú Slovenské poľnohospodárske múzeum a výstavné 

políčka. Expozície múzea sa rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných 

priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková 

plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov. Poslaním v oblasti 

múzejníctva je skúmať na základe existujúceho zbierkového fondu historický vývoj 

poľnohospodárstva a sprostredkovávať informácie o ňom verejnosti,  udržiavať existujúcu a 

vytvárať novú exponátovú i poznatkovú bázu. 

Podnik má dlhodobú vysokú reputáciu v národných i medzinárodných obchodných kruhoch. 

Je členom Stredoeurópskej výstavníckej aliancie CEFA a Európskej federácie výrobcov 

drevospracujúcich strojov Eumabois a ďalších. 

 

Rozloha výstavného areálu   143 ha 

Celková kapacita   90 906 m2 

Krytá výstavná plocha v pavilónoch   40 906m2            

Voľná výstavná plocha   50 000 m2 

Počet pavilónov   15 

Kongresová hala   1 

Kongresové miestnosti   5 
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Obchodný názov: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Sídlo: Výstavná 4, 949 01 Nitra  

IČO:36855642  

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel Pš, vložka 10007/N  

 

T: +421 37 6572 111  
F: +421 37 733 58 59  
E: agrokomplex@agrokomplex.sk  
Web: www.agrokomplex.sk  
 

Právna forma: štátny podnik  

Zakladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

 

Členovia vedenia podniku:  

Štatutárny orgán 

Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ od 15.5.2018 do 11.5.2020 

Ing. Mária Balková, poverená riaditeľka od 12.5.2020 

výrobno - technický námestník 

Roman Penzeš  - vo výpovednej dobe do 31.7.2020 

Námestníčka pre ekonomiku a zahraničné vzťahy 

Natália Antošová,  M.S. -  do 21.5.2020 
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OBLASŤ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

  
Zamestnancom vytvárame vhodné pracovné podmienky. Vzdelávaním zamestnancov 

zvyšujeme ich odbornú spôsobilosť, čím zvyšujeme ich potenciál na zabezpečenie cieľov a 

plnenia úloh v podniku. 

 

Počty zamestnancov sa vyvíjali nasledovne:  

 

Obdobie 2016 2017 2018 2019 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov 166 168 164 162 

 z toho ženy 60 60 62 62 

Fyzický stav zamestnancov 168 169 166 165 

z toho ženy 60 60 62 62 

 

 

Informácia o odmene štatutárnych zástupcov: 

V roku 2019 bola vyplatená odmena za rok 2018 vo výške 5 184 EUR. 
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CIELE PODNIKU 
 

Aktívne podporovať rezort Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

organizovaním medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex a 

kolektívnych účastí na veľtrhoch a výstavách potravinárskeho a poľnohospodárskeho 

zamerania vo svete.  

 

Upevňovať si trhové pozície v rámci existujúceho trhu organizátorov veľtrhov a výstav 

v SR, tvorba a rozvoj nových výstavných značiek a mimo výstavných podujatí.  

Poskytnúť vystavujúcim firmám kvalitné priestory pre ich vlastnú komunikáciu na národnej i 

medzinárodnej úrovni, ako aj platformu na realizáciu ich marketingových cieľov.  

 

     Znižovať náklady na chod podniku, zrealizovať personálne opatrenia nie len s cieľom 

úspory finančných nákladov, ale aj kumulovať funkcie, prísne dodržiavať platnú legislatívu, 

vyriešiť financovanie SPM do budúcich období, zaviesť novú organizáciu práce, 

odmeňovanie. 

 

Plniť ciele Slovenského poľnohospodárskeho múzea, ktoré sú uvedené v jeho 

predmete jeho činnosti v súvislosti so zameraním na dokumentáciu agrárnych dejín 

Slovenska, zber materiálov pre poľnohospodárske múzejníctvo a spracúvanie dejín 

poľnohospodárstva SR, rekonštruovanie hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok a 

prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej úzkorozchodnej železnice. Z hľadiska 

dlhodobých činností je zámerom podniku zvyšovanie úrovne služieb s dôrazom na kvalitu a 

efektívnosť.  
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PREDMET ČINNOSTI PODNIKU  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zmysle rozhodnutia č. 

5137/2007 -420 zo dňa 7. 12. 2007 rozhodlo o založení štátneho podniku s dátumom vzniku 

od 1. 1. 2008. V súlade s ustanovením § 27 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v 

znení neskorších predpisov zakladateľ priznáva tomuto štátnemu podniku charakter 

podniku, ktorého základným predmetom činnosti je uspokojovanie verejnoprospešných 

záujmov. Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, má v zmysle zakladacej listiny 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 5137/2007-420 zo dňa 7. 12. 2007 

nasledujúci základný predmet činnosti:  

 

     Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných 

     záujmov: 

 zabezpečovanie činnosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea s odborným 

zameraním a špecializáciou: dokumentácia agrárnych dejín Slovenska 

 vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti pre poľnohospodárske 

múzejníctvo 

 spracúvanie dejín poľnohospodárstva SR 

 vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

 prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej železnice v areáli výstaviska 

v rozsahu udelenej licencie 

 

     Podnikateľské činnosti: 

 organizovanie, usporiadanie a realizácia veľtrhov a výstav 

 zámočnícke práce 

 staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 

 reklamná činnosť 

 prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov 

 prenájom strojov a prístrojov 

 prenájom tovaru osobnej spotreby a zariadení expozícií 

 upratovacie práce 

 sekretárske služby, preklady, tlmočenie 

 tlač a sieťotlač 

 podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti 

 organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 

 prevádzkovanie parkovísk 

 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností 

 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

 sprostredkovateľská činnosť 

 prevádzkovanie výdajne stravy 

 ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností  
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 zabezpečovanie prezentácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na 

domácich a zahraničných výstavách a veľtrhov a zabezpečovanie marketingových 

a propagačných aktivít pre potreby rezortu 

 montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov 

 vodoinštalatérstvo 

 baliace činnosti, manipulácia s tovarom 

 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 

vrátane prípojného vozidla 

 vlastná ochrana v zmysle § 3 a) až h) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb 

v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 

 poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu 

 poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

 

Zakladateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rozhodnutím č. 

1674/2019-800 z novembra 2019 rozhodlo o rozšírení povinného predmetu činnosti 

na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov podnikateľské činnosti o nasledovné 

činnosti: 

 

A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 

 

 Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a tvorba, rozvoj, ochrana, obnova 

a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt realizované najmä nasledovnými 

aktivitami: 

- Organizovanie športovo-relaxačných podujatí, turnajov, súťaží,  cvičení 

- Organizovanie a realizácia vzdelávacích, výchovno-vzdelávacích, kultúrnych 

a spoločenských aktivít a podujatí 

- Realizácia aktivít podporujúcich správnu životosprávu a zdravý životný štýl 

- Realizácia voľno časových a rekreačných aktivít a aktivít na odbúranie stresu 

- Prevádzkovanie športovo-relaxačných zariadení 

- Publikačná a osvetová činnosť 

 

             B/ Podnikateľské činnosti 

 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu 
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PREDMET ČINNOSTI 

SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO MÚZEA 
 

Základné činnosti 
  

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, ako organizačná jednotka agrokomplex 

NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š.p. v roku 2019 plnilo základné odborné činnosti v zmysle zákona 

o múzeách a galériách so zameraním a špecializáciou na dokumentáciu agrárnych dejín 

Slovenska. Vykonávané odborné činnosti: dokumentačná činnosť; odborná činnosť v oblasti 

odbornej ochrany zbierkových predmetov, najmä reštaurovanie, konzervovanie a údržba 

zbierkového fondu; výstavná a prezentačná činnosť. Okrem týchto činností 

múzeum  prevádzkuje kultúrno-technickú pamiatku Nitrianskej poľnej železnice, ktorá je 

jednou z hlavných atraktivít počas podujatí. Dlhodobým cieľom je zmeniť pohľad na poslanie 

múzea v dnešnej dobe,  aby sa priestory múzea nestali iba miestom jednorazovej návštevy, 

ale aby v spojení s rôznymi formami prezentácie kultúrneho dedičstva, prilákali záujem 

rôznych vekových kategórií o trávenie voľného času v nich. 

Dokumentačná činnosť 

 Dokumentačná činnosť múzea predstavuje katalogizáciu a odborné elektronické 

spracovanie zbierkových predmetov v systéme BACH – PRO MUZEUM a katalogizáciu 

knižničných jednotiek v programe PROFILIB.  

V období 1. – 12.2019 bolo v elektronickej podobe v systéme BACH – PRO MUZEUM 

spracovaných  65 ks zbierkových predmetov z celkového počtu 25 731 ks zbierkových 

predmetov v evidencii. Celkovo spracovaných je doteraz 4 246 ks.  

Počet knižničných jednotiek v odbornej knižnici múzea k 31.12.2019 je 44 365 ks. V období 1. 

– 12.2019 bolo skatalogizovaných 1301 ks knižničných jednotiek.  Celkovo skatalogizovaných 

je 44 365 ks. Do knižničného fondu pribudlo 735 ks knižničných jednotiek. 

Do knižnice prichádza 6 titulov periodík. 

Odborná činnosť v oblasti ochrany, reštaurovania, konzervovania a údržby zbierkového 

fond 

 Odbornú ochranu zbierkových predmetov predstavuje konzervovanie, ošetrovanie, 

reštaurovanie a opravy strojov a mechanizácie. V roku 2018 bolo týmto spôsobom 

ošetrených spolu 359 ks zbierkových predmetov.  
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Výstavná a prezentačná činnosť  

Vlastné výstavy zrealizované v sídle múzea: 
Výstava patrónov –  (august – december 2019) 
Modely zvierat  (september – december 2019) 
Traktorparáda – (august 2019)  
Umelecká inštalácia – Voštinársky záboj - (21.9.2019) 
Výstava betlehemov - (december 2019) 
Vianočné tradície - (december 2019) 

Výstavy exponátov zo zbierok múzea, zrealizované na výstavách a veľtrhoch 
organizovaných  na pôde agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.: 

Výstava včelích úľov – (22. -24.2. 2019, Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo 2019) 
Výstava poľnohospodárskej techniky – (26. – 30.3.2019, Agrosalón 2019) 
Výstava stabilných motorov – ( 21. – 24. 5. 2019, MSV 2019) 
Tradície pekárstva – (6. – 9. 11. 2019, Gastra a kulinária 2019) 

Výstavy, prezentačné podujatia, expozície zrealizované mimo sídla múzea: 

Ponitrianske múzeum v Nitre - Boli Iný? - výstava (december 2019, zariadenie školy)  
Slovenské národné múzeum - Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc ( september 2019 – máj 
2020) 

Realizované podujatia: 

Deň poľovníkov a priateľov prírody (11.5. 2019) 
Ukážky historických bojov z obdobia 2. svetovej vojny (25.5.2019) 
Sprievodný program počas výstavy Agrokomplex (22. – 25.8.2019) 
Podvečer v múzeu – zážitok z umenia (21.9.2019) 
Mikulášsky vlak (5.-7.12. 2019) 
  
Návštevnosť múzea v roku 2019 
  
Návštevnosť múzea za rok 2019 bola  celkom 27 112 návštevníkov. 
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HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA PODNIKU  

V roku 2019 sa uskutočnilo na výstavisku v Nitre celkovo 42 veľtrhov a výstav, z toho 

30 organizovaných agrokomplex NÁRODNÝM VÝSTAVISKOM, š.p. Na výstavách a veľtrhoch 

sa zúčastnilo celkovo 23582 vystavovateľov, z toho 5413 na vlastných podujatiach. 

Vystavovatelia si prenajali čistú výstavnú plochu 329907 m2 na vlastných podujatiach a 

hrubú výstavnú plochu 173193 m2 na podujatiach organizovaných externým partnerom. 

Výstavy a veľtrhy navštívilo celkovo 692347  návštevníkov, z toho vlastné podujatia 545505 

návštevníkov. 

  

Veľtrhy a výstavy boli v roku 2019 zamerané na nasledovné nosné témy:  

kúrenie, ventilácia, klimatizácia, sanitárna a ekologická technika, nábytok a bývanie, svetlá a 

svetelná technika, bytové textílie, koberce, stavebníctvo, záhradkárstvo, bonsaje, výchova a 

vzdelávanie, strojárstvo, zlievarenstvo, metalurgia, zváranie, chémia plastov, 

elektrotechnika, meranie a automatizácia, poľnohospodárstvo, mechanizácia, potravinársky 

priemysel, spotrebný tovar, malé a stredné podnikanie a družstvá, automobily a 

automobilové technológie, izolačné materiály, lesníctvo, spracovanie dreva, výroba nábytku 

a stavebno-stolárskych výrobkov, nákup a predaj drobného tovaru, odevné trhy, farmári, 

hospodárske a domáce zvieratá.  
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CHARAKTERISTIKA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH VÝSTAV A VEĽTRHOV V ROKU 2019 

 

SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2019 –10. ročník 

Organizátor : agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  

Spoluorganizátori : LeRen Renáta Lenčéšová 

                                   Spolok cukrárov Slovenska 

 Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

Termín konania:  18.1.-19.1.2019  

Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov :  92  

Obsadená výstavná plocha:  5275 m2  

Počet návštevníkov : 5311  

Sprievodné akcie: Súťaž Naj nevesta  

                                 Svadobná torta od skutočných majstrov – prezentácia cukrárov 

                                 Módne prehliadky svadobných salónov 

                                 Prehliadky módnych návrhárov  

                                 Vlasová show  

                                 Vizážistická show  

                                 Svadba v obrazoch  

                                 Súťaž o exkluzívne ceny  

 

  
 

 

AQUA-THERM  2019 

20. ročník medzinárodného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, 

regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

Termín konania:  5.-8.2.2019  

 

Výstavná plocha brutto v m2 :                     12 069  

Výstavná plocha netto v m2 :                        5 372  

Počet vystavovateľov celkom:                          211 
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 Priami vystavovatelia:                                      182  

Spoluvystavovatelia :                                          29  

Počet ďalej zastúpených značiek :                  104 

 Zastúpené krajiny: Česká republika, Grécko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovenská republika,                  

Taliansko  

 

 

 
 

 

RYBÁRSTVO , POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2019 

10. ročník kontraktačno-predajnej výstavy 5. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, 
včelích produktov a súťaže v medovine 

Organizátor : agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  
Spoluorganizátori : Slovenský rybársky zväz, Slovenský zväz včelárov  
Záštita: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  
Termín konania: 22. – 24. 2. 2019   
Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov:            110  
Obsadená výstavná plocha:                                        5 360 m2 
Počet návštevníkov :                                                  13 927  
Počet akreditovaných novinárov:                                    15 
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NÁBYTOK A BÝVANIE 2019  

29. medzinárodný veľtrh nábytku bytových doplnkov , dizajnu a architektúry   
 

Organizátor : agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra 

Termín konania:  5.-10.3.2019 

 

Sprievodné výstavy: FÓRUM DIZAJNU - medzinárodná výstava nábytkového dizajnu. 

                        MODERNÉ DREVODOMY –veľtrh modernej a tradičnej architektúry z dreva 

Sprievodné akcie – semináre: 

 Vplyv životného štýlu na súčasné bývanie 

 Nová ekológia vstupuje do procesu  

Súčasná domácnosť s novými bezpečnými, úspornými a ekologickými  

 Životný štýl, preferencie individuálnej potreby, sedací a lôžkový  

Nápadité využitie ohýbaného dreva na long  

 Nábytok podľa individuálnych potrieb človeka 

 Drevo sprevádza ľudstvo po celú dobu jeho existencie  

 Hlavné produktové skupiny : bytový nábytok, nebytový nábytok, doplnky interiérov 

a exteriérov, krby, bytový textil, svietidlá , elektrické spotrebiče , materiály na výrobu 

nábytku, bytová architektúra, dizajn, odborné poradenstvo , literatúra atď. 

 

Počet vystavovateľov:    418 

Počet návštevníkov:  78 522  

Celková výstavná plocha prenajatá vystavovateľmi :  24 000 m2  

počet akreditovaných novinárov:   174 
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AGROSALÓN 2019 

7.ročník medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu 

Organizátor a realizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  

Miesto konania: areál národného výstaviska  

Termín konania: 26.-30.3.2019  

Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov: 110  

Výstavná plocha: 16 900 m²  

Počet návštevníkov: 13 156 

Počet akreditovaných novinárov: 97  

Počet krajín: 8 – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Bielorusko a 

Taliansko  

 

 

Vystavovatelia AGROSALÓNU 2019 v oblasti poľnohospodárskej mechanizácie sa predstavili 

v pavilónoch F, M1, M2, M3, M4, M5 a na voľných plochách VpE, prístrešok F, VpM2, 2, 3, 4, 

VpK1 

 

Periodicita výstavy: raz za 2 roky 

 

  
 

 

JOB EXPO 2019 A EUROPEAN JOB DAYS 2019 

8. ročník Veľtrhu práce 

Organizátor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
Miesto konania: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Nitra  
Termín konania: 16. – 17. apríl 2019  
Celkový počet zúčastnených vystavovateľov: 227  
z toho: Slovenskí zamestnávatelia a vzdelávacie a poradenské organizácie: 169  
Zahraniční zamestnávatelia a informačno-poradenské siete EU: 58 vrátane 3 informačných a 
poradenských sietí EÚ Počet ponúkaných voľných pracovných miest na Veľtrhu práce JOB 
EXPO 2019 bol viac ako 25 000, z toho minimálne 7 940 od prítomných slovenských 
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zamestnávateľov, viac ako 15 000 voľných pracovných miest zverejnených na pracovných 
portáloch a 2 252 voľných pracovných miest od zahraničných vystavovateľov. 

Počet návštevníkov podujatia: 38 104  

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečili bezplatnú dopravu na Veľtrh práce JOB 
EXPO 2019 pre 7 759 uchádzačov o zamestnanie zo vzdialenejších lokalít SR.  

 

 

 
 

 

 

GARDENIA DOMEXPO 2019 

23. medzinárodná predajná výstava pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov 

i kvetov, životného prostredia 

Organizátor : agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

Gardénia 2019 

Termín konania: 25.- 28. 4. 2019  

Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov:   299 

Obsadená výstavná plocha:   15 421 m 2  

Domexpo 2019:  

Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov:   86 

Obsadená výstavná plocha:   4 500 m 2  

Počet návštevníkov výstavy GARDENIA DOMEXPO 2018:  43 185  
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Sprievodné akcie Gardenia 2019:  

GARDENIA BONSAJ GALLERY 2019 

 Botanická záhrada SPU v Nitre 

 Raj byliniek,  odprezentuje Ing. Noemi Péterová 
 Spoznaj rastlinnú ríšu, odprezentuje Ing. Michaela Hrúzová 

Bonsajové workshopy pre deti – Bonsaj Žilina 
ENTOTERA 

 Prečo je na svete hmyz- stretnite sa so živým škorpiónom, 
pakobylkou ,alebo tarantulou 
Slovenský zväz záhradkárov - Klub skalničkárov Nitra 

 Ukážky výsadieb skalničiek pre deti  odprezentuje Ing. Gromová, CSc. 
Bonsajové workshopy pre deti – Bonsaj Žilina 
Slovenský zväz záhradkárov – Klub kaktusárov Nitra 

 Kaktusy a sukulenty v prírode a v kultúre 
 Praktické rady a ukážka pestovania kaktusov a sukulentov 

Tovarišstvo historických remesiel a zručnosti 
 Ako sa ručne vypracovávajú  kožušiny 
 Pernikárka 
 Tajomstvo ručne maľovaného  hodvábu 
 Rozprávková víla „Láskavka“  

 

   
 

 

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2019 

26. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií 

 

Organizátor veľtrhu: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  

Spoluorganizátori: Zväz strojárskeho priemyslu SR, Bratislava Slovenský zváračský spolok 

Trnava – EUROWELDING Slovenská zlievarenská spoločnosť, pobočka Trnava – CAST-EX  

Záštita: Ministerstvo hospodárstva SR  

Miesto konania: areál agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.  

Termín konania: 21. – 24. mája 2019  

Počet vystavovateľov  a spoluvystavovateľov:   452 
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Zastúpenie ďalších firiem: 238 

Počet zastúpených krajín: 25  

Výstavná plocha v m² : 25 600  

Počet návštevníkov: 18 854 

Počet akreditovaných novinárov: 183 

 

TEMATICKÉ VÝSTAVY VEĽTRHU  

Tak ako predchádzajúce aj 26. ročník bol realizovaný ako všeobecný strojársky veľtrh. V 

rámci tejto všeobecnej stratégie bol veľtrh rozčlenený do 18 základných komoditných skupín, 

z ktorých niektoré boli označené ako tematické výstavy veľtrhu.  

EUROWELDING 2019 24. medzinárodná výstava zvárania a technológií pre zváranie a rezanie 

umiestnenie: pavilón M5 a na vonkajšej ploche M5 účasť firiem: 25 vystavovateľov, 12 

zastúpených firiem.  

CAST - EX 2019 25. medzinárodná výstava zlievania, hutníctva a metalurgie umiestnenie: 

pavilón M4 účasť firiem: 28 vystavovateľov.  

EMA 2019 19. medzinárodná výstava elektrotechniky, merania a automatizácie umiestnenie: 

pavilón F účasť firiem: 40 vystavovateľov, 31 zastúpených firiem.  

TECHFÓRUM 2019  7. ročník prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a 

univerzít technického zamerania umiestnenie: pavilón M4 účasť: 13 fakúlt technických 

univerzít zo SR a ČR. 

Súbežne s Medzinárodným strojárskym veľtrhom 2019 sa po tretí krát v Nitre konal aj 25. 

ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, osvetlenia a telekomunikácií 

ELOSYS 2019. Vystavovatelia tohto veľtrhu sa predstavili v pavilónoch A, B, C. 

 

ODBORNÉ SPRIEVODNÉ AKCIE  

Kooperačné podujatie Slovenská kooperačná burza 

 Panelová diskusia Smart Innovation Forum 

 Celoštátna konferencia ELECTRON 2019 

 Súťaž zručnosti Súťaž vodičov motorových vozíkov  

Odborné semináre  - Využitie optickej 3D metrológie v plastikárskom priemysle Revolúcia v 

personalistike Industry 4.0 – Byť inovatívny, byť SMART  

Verejné prednášky CITADELO – Simulácia hackerského útoku  

Prezentácia duálneho vzdelávania Pridaná hodnota systému duálneho vzdeláva 
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AGROKOMPLEX 2019 

46. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava 

 

Organizátor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

                        agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  

 

Spoluorganizátori: Družstevná únia SR Coop produkt Slovensko  

                                  NPPC – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  

                                   Výskumný ústav živočíšnej výroby  

                                   Zväzy chovateľov hospodárskych zvierat a drobnochovu  

                                   ÚKSUP  

Termín konania:  22.-25.8.2019 

Počet vystavovateľov:    650 

Výstavná plocha:     59 726 m2 

Počet návštevníkov:    115 623 

Počet akreditovaných novinárov:    198 

 

TEMATICKÉ VÝSTAVY VEĽTRHU  

NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT  

Najväčšou prehliadkou živočíšnej výroby na Slovensku je už niekoľko rokov Národná výstava 

hospodárskych zvierat. Špecializované chovateľské zväzy pripravili divácky atraktívne 

predvádzanie hospodárskych zvierat, programové vystúpenia, prezentáciu drobnochovu i 

odborné poradenstvo. V rámci sprievodného programu vystúpil už tradične Národný žrebčín 

Topoľčianky. Návštevníci mohli vidieť ukážky drezúrneho jazdenia koní, kde bolo možné 

vidieť dosiahnutie absolútneho súladu koňa s jazdcom. Nedeľné popoludnie opäť patrilo 

furmanským pretekom v ťažkom ťahu. Po siedmykrát zrealizoval Agrokomplex spoločne s 

NPPC – VÚŽV Nitra úspešnú tematickú prehliadku pod názvom „Spoločne inovujeme vidiek – 

Gazdovský dvor U výskumníkov“, ktorá opäť patrila medzi najatraktívnejšie a 

najnavštevovanejšie expozície na výstave Agrokomplex. Stalo sa tak vďaka finančnému 

príspevku z technickej pomoci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. 
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VÝROBA POTRAVÍN, PREZENTÁCIA FARMÁROV, LESNÍCTVA, RYBÁRSTVA, VÝSKUMU A 

ODBORNÝCH ŠKÔL doplnené o „diskusné fórum“… Pavilón M1 bol v tomto roku zameraný 

na potraviny, kde sa prezentovali držitelia Značka kvality SK, slovenskí výrobcovia potravín, 

program „chcem dodávať SPPK, ako aj malí farmári predajom a ochutnávkou výrobkov 

„predaj z dvora“.  

 

FESTIVAL NÁRODNÝCH ŠPECIALÍT  

Po minuloročnom úspechu sa opäť v pavilóne M4 na Festivale národných špecialít predstavili 

výrobcovia kvalitných slovenských potravín. Pavilón B patril ekologicky zameraným výstavám 

Ekofestival a Enviro. Medzi novinkami na výstave nechýbali ani producenti zdravých 

potravín, nová oddychovo-športová zóna, či pavilón C plný atrakcií pre deti, nazvaný „Detský 

svet“. 

 

SPOLOČNE ROZVÍJAME VIDIEK 

“ Úspešný projekt prezentácie Programu rozvoja vidieka mal aj v tomto roku svoje 

pokračovanie v podobe interaktívnej expozície v pavilóne F s názvom „Spoločne rozvíjame 

vidiek“. Stalo sa tak vďaka finančnému príspevku z technickej pomoci Programu rozvoja 

vidieka SR 2014 - 2020. Expozícia bola zameraná na prezentáciu jednotlivých opatrení tak, 

aby mal návštevník možnosť získať čo najviac informácií o možnostiach čerpania finančných 

prostriedkov a prezentovala návrhy a opatrenia programového obdobia 2014-2020. 

Rovnako, ako v roku 2018, aj tento rok bola celá expozícia doplnená o prezentáciu Národnej 

siete rozvoja vidieka a o stánky miestnych akčných skupín. V hlavnej myšlienke sa prezentuje 

spolupráca z rôznych uhlov pohľadu, v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva, 

lesníctva, ale aj v oblasti rozvoja vidieka (LEADER/CLLD). Pavilón F sa tento rok premenil na 
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vidiecku dedinu, v ktorej návštevníci mohli nájsť poradenský stánok ministerstva a NSRV, 

tému biopásov, lesov, polí, pestovania, včiel, investícií do hmotného majetku, spracovania a 

uskladnenia produktov, ďalej tiež verejné priestranstvá obcí a možnosti ich obnovy, 

prvovýrobu, laboratórium predstavujúce inovácie a mnohé ďalšie témy spracované 

spôsobom, aby boli pútavé pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Pavilón ponúkal 

jedinečné zážitky, návštevníci mali možnosť zapojiť všetky svoje zmysly do poznávania svojej 

krajiny a zažiť interaktívnou formou spoluprácu v rámci rozvoja slovenského vidieka.  

 

 

COOPEXPO  

Organizátori výstavy Družstevná únia SR, COOP Jednota Slovensko a členské družstvá 

združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO predstavili vlastné výrobky (maľovanie a výroba 

keramiky, výrobky odevných družstiev, výrobu vianočných ozdôb, ukážky šikovnosti a 

zručnosti občanov so zdravotným postihnutím z chránených dielní). Prezentácia žiakov 

stredných odborných škôl s ukážkami v odbore cukrár a kuchár, kaderník, kozmetička, 

umelecký rezbár. Odborné ukážky družstiev a škôl boli doplnené súťažami, módnymi 

prehliadkami, hudobnými a tanečnými vystúpeniami. 
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AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2019 

26. medzinárodná výstava osobných, úžitkových a nákladných vozidiel, dopravnej techniky 

a autopríslušenstva  

 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  

Spoluorganizátor: Zväz automobilového priemyslu SR  

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

Termín konania:    13. – 6. 10. 2019 

Počet vystavovateľov:    202  

Výstavná plocha:   37 500 m²  

Počet zúčastnených značiek:   30  

Počet vystavovaných noviniek:   45  

Počet návštevníkov:    15164 920 

Počet akreditovaných novinárov:   204  

 

Hlavné produktové skupiny: osobné automobily, úžitkové automobily, ťahače, návesy, 

karavany, príslušenstvo vozidiel, diely vozidiel, výroba, prevádzka a opravy 

motorových vozidiel, služby pre motoristov, finančné služby, reklama, softvér, 

inštitúcie a spoločnosti, tuning, komunálna technika. 

 

 

   
 

 

MLADÝ TVORCA 2019 

27. celoštátna prezentačná výstava  žiakov stredných odborných škôl a stredísk 

praktického vyučovania 

 

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém 

rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. 

prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými 

zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší 

prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania 
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žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a 

podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie. 

 

Organizátor: Ministerstvo hospodárstva SR 

Miesto konania: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p  Nitra  

Termín konania: 5. – 6.11.2019 

Počet vystavovateľov:   141 

Počet zúčastnených škôl:   131 

Počet zúčastnených ľudových remeselníkov:        50 

Výstavná plocha :     5144 m2 

Plocha na realizáciu sprievodných akcií:    2700 m2 

Počet návštevníkov: 49813 

Z toho žiakov ZŠ a SŠ: 16987 

 

  

 

 

GASTRA&KULINÁRIA 2019 

 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  

Záštitu nad podujatím prebralo: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

Termín konania: 6. – 9. 11. 2019  

Počet vystavovateľov: 61  

Výstavná plocha netto: 6.262 m 2  

Počet návštevníkov: 19.708  

Počet akreditovaných novinárov: 58  

 

Kontraktačno predajný  veľtrh zameraný na trendy modernej gastronómie, potraviny, nápoje 
a zdravý životný štýl. 
Cieľ výstavy: 
Komplexná prezentácia výrobcov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií. 
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Predstavenie inovácií v technológiách  a vybavení pre potravinársky priemysel, 
gastronomické a ubytovacie zariadenia. 
Podporenie trendu návratu k lokálnym tradíciám a k lokálnym výrobkom vysokej kvality, 
ktorý dnes predstavujú slovenskí výrobcovia. 

 

 
 

 

 

BURZA EXOTOV A FARMÁRSKE TRHY 

Periodicita: každá štvrtá nedeľa v mesiaci (12 x v roku) 

Hlavné produktové skupiny: exotické vtáctvo, hydina, králiky, holuby, doplnkový tovar pre 

chovateľov a výrobky domácich výrobcov. 

Návštevníkmi je veľmi obľúbená a láka sem ľudí nielen z celého Slovenska, ale aj z Čiech, 

Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Belgicka, Bulharska a podobne. Návštevnosť počas podujatia je 5 

000 až 6 000 návštevníkov. Obľubu si získava aj vďaka „Farmárskym trhom“, ktoré ponúkajú 

výrobky domácich výrobcov. 
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VÝSTAVY ORGANIZOVANÉ EXTERNÝMI ORGANIZÁTORMI 

 

1. DETSKÝ FESTIVAL  

21.6. – 23.6.2019 

5. ročník 

 

MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV 

26. – 7.1.2019 

7. – 9.6.2019 

7. - 8. 12. 2019 

 

GAUDEÁMUS 

5. – 6.11.2019 

7.ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania 

 

NOVÁ VETERINÁRIA 

26. – 27.10.2019 

Najväčšie stretnutie veterinárskej komunity na Slovensku. 

 

XXII. CELOŠTÁTNA VÝSTAVA ZVIERAT A IX. SLOVENSKÉ TRHY 

24.11.2019 
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VYHODNOTENIE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV 

Správa o podnikateľskej činnosti 

Vývoj vybraných položiek výkazu ziskov a strát a súvahy za štyri po sebe idúce obdobia je 

uvedený v nasledujúcich tabuľkách: 

ÚDAJE Z VZaS (v celých €) 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

 Tržby celkom 5 788 987,00  6 272 695,00   6 151 218,00  7 500 187,00 

Tržby z predaja tovaru      6 375,00 9 116,00 

Náklady vynaložené na obstaranie tovaru      1 923,00 3 813,00 

          

Výroba 5 779 696,00 6 309 818,00 6 147 551,00 7 500 245,00 

     Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 788 987,00 6 272 695,00 6 151 218,00 7 500 187,00 

     Zmeny stavu vnútroorganiz. zásob -10 955,00 -3 426,00 -3 667,00 58,00 

     Aktivácia 1 664,00 40 549,00 0,00 0,00 

Výrobná spotreba 2 347 598,00 2 407 516,00 2 254 537,00 3 502 250,00 

     Spotreba materiálu, energie a 
neskl.dod. 

946 456,00 992 818,00 915 967,00 1 059 103,00 

     Služby 1 401 142,00 1 414 698,00 1 338 570,00 2 443 147,00 

Pridaná hodnota 3 432 098,00 3 902 302,00 3 897 466,00 4 003 298,00 

Osobné náklady 2 764 584,00 2 770 427,00 2 767 003,00 3 293 590,00 

Mzdové náklady 1 922 055,00 1 955 548,00 1 951 262,00 2 306 628,00 

Náklady na sociálne poistenie 718 499,00 737 401,00 733 543,00 866 827,00 

Sociálne náklady 124 030,00 77 478,00 82 198,00 120 135,00 

Dane a poplatky 272 978,00 276 848,00 276 472,00 277 474,00 

Odpisy a opr. pol. k hm./nehm.maj. 703 709,00 651 676,00 613 518,00 1 176 694,00 

Tržby z predaja dl. majetku a materiálu 2 525,00 5 091,00 1 585,00 571,00 

Zostatková cena dl. majetku a materiálu 27,00 83,00 118,00 35,00 

Tvorba a zúčt. opr. položiek k pohľad. 15 645,00 15 631,00 19 935,00 19 879,00 

Ostatné výnosy z hospodár. činnosti 520 777,00 14 524,00 15 077,00 24 544,00 

Ostatné náklady na hospodár. činnosť 124 415,00 176 516,00 85 714,00 202 555,00 

Výsledok z hospodárskej činnosti 74 042,00 30 736,00 151 368,00 -941 814,00 

Výnosové úroky 3 645,00 24,00 22,00 18,00 

Kurzové zisky 1,00 1,00 5,00 0,00 

Kurzové straty 39,00 1,00 35,00 8,00 

Nákladové úroky    287,00 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 800,00 2 097,00 2 175,00 12 503,00 

Výsledok z finančnej činnosti 1 807,00 -2 073,00 -2 183,00 -12 780,00 

Výsledok z bežnej činnosti pred zd.  75 849,00 28 663,00 149 185,00 -954 594,00 

Daň z príjmov z bežnej činnosti -23 936,00 -13 779,00 49 758,00 -87 946,00 
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-splatná 3 849,00 2 885,00 4,00 3,00 

-odložená (+/-) -27 785,00 -16 664,00 49 754,00 -87 949,00 

Výsledok z bežnej činnosti po zdanení 99 785,00 42 442,00 99 427,00 -866 648,00 

Výsledok za účtovné obdobie pred zd. 75 849,00 28 663,00 149 185,00 -954 594,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení 99 785,00 42 442,00 99 427,00 -866 648,00 

 

Údaje o stave majetku zo SÚVAHY (v celých €) 

                                                                                         31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

AKTÍVA CELKOM 25 898 614,00 25 591 872,00 25 669 444,00 26 420 515,00 

Neobežný majetok 21 840 603,00 21 974 725,00 21 771 496,00 24 203 879,00 

Dlhodobý nehmotný majetok 10 383,00 5 497,00 2 627,00 625,00 

     Softvér 10 383,00 5 497,00 2 627,00 625,00 

Dlhodobý hmotný majetok 21 830 220,00 21 969 228,00 21 768 869,00 24 203 254,00 

     Pozemky 7 828 084,00 7 828 084,00 7 828 084,00 7 828 084,00 

     Stavby 13 143 677,00 13 091 824,00 12 693 069,00 14 623 011,00 

     Samostatné hnuteľné veci 256 872,00 247 295,00 375 144,00 845 290,00 

     Základné stádo a ťažné zvieratá         

     Ostatný dlhodobý hmotný majetok 429 255,00 429 213,00 429 051,00 429 051,00 

     Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 172 332,00 372 812,00 443 521,00 477 818,00 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obežný majetok 4 042 185,00 3 606 563,00 3 859 348,00 2 176 018,00 

Zásoby 91 011,00 84 601,00 82 919,00 94 012,00 

     Materiál 64 996,00 62 011,00 63 997,00 74 697,00 

     Nedokončená výroba a polotovary 26 015,00 22 590,00 18 922,00 18 980,00 

 
Tovar 

0,00 0,00 0,00 335,00 

Krátkodobé pohľadávky 625 975,00 248 593,00 211 553,00 137218,00 

     Pohľadávky z obchodného styku 105 327,00 162 603,00 119 582,00 132690,00 

     Daňové pohľadávky a dotácie 39 692,00 2 139,00 4 788,00 523,00 

     Iné pohľadávky 480 956,00 83 851,00 87 183,00 4 005,00 

Finančné účty 3 325 199,00 3 273 369,00 3 564 876,00 1944788,00 

     Peniaze 1 065,00 1 365,00 834,00 1 076,00 

     Účty v bankách 3 324 134,00 3 272 004,00 3 564 042,00 1 943 712,00 

Časové rozlíšenie 15 826,00 10 584,00 38 600,00 40618,00 

     Náklady budúcich období dlhodobé         

     Náklady budúcich období krátkodobé 15 826,00 10 584,00 38 600,00 40 618,00 

     Príjmy budúcich období dlhodobé         

     Príjmy budúcich období krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 
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                                                                                           31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

  PASÍVA CELKOM 25 898 614,00 25 591 872,00 25 669 444,00 26 420 515,00 

  Vlastné imanie 25 124 852,00 24 990 476,00 24 90 1843,00 23 653 752,00 

  Základné imanie 24  391 887,00 24 391 887,00 23 951 789,00 23 951 789,00 

       Základné imanie 24 369 425,00 24 369 425,00 23 951 789,00 23 951 789,00 

       Vlastné akcie a vlastné obch. podiely         

       Zmena základného imania 22 462,00 22 462,00 0,00 0,00 

       Pohľadávky za upísané vlastné imanie         

  Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Fondy zo zisku 1 223 088,00 1 146 055,00 1 000 437,00 718 421,00 

       Zákonný rezervný fond 61 612,00 66 601,00 68 723,00 73 695,00 

       Nedeliteľný fond         

       Štatutárne fondy a ostatné fondy 1 161 476,00 1 079 454,00 931 714,00 644 726,00 

  Výsledok hospodárenia min. rokov -589 908,00 -589 908,00 -149 810,00 -149 810,00 

       Nerozdelený zisk minulých rokov         

       Neuhradená strata minulých rokov -589 908,00 -589 908,00 -149 810,00 -149 810,00 

  Výsledok hospodárenia po zdanení 99 785,00 42 442,00 99 427,00 -866 648,00 

  Záväzky 759 401,00 591 807,00 759 930,00 2 719 693,00 

  Rezervy 85 098,00 107 100,00 119 506,00 168 237,00 

       Rezervy zákonné dlhodobé         

       Rezervy zákonné krátkodobé 67 851,00 91 775,00 81 661,00 111 876,00 

       Ostatné dlhodobé rezervy         

       Ostatné krátkodobé rezervy 17 247,00 15 325,00 37 845,00 56 361,00 

  Dlhodobé záväzky 140 372,00 125 828,00 176 185,00 85 735,00 

       Záväzky zo sociálneho fondu 3 728,00 5 848,00 6 451,00 3 950,00 

       Ostatné dlhodobé záväzky         

       Odložený daňový záväzok 136 644,00 119 980,00 169 734,00 81 785,00 

  Krátkodobé záväzky 533 931,00 358 879,00 464 239,00 465 721,00 

       Záväzky z obchodného styku 99 588,00 113 286,00 237 798,00 214 698,00 

       Nevyfakturované dodávky         

       Záväzky voči zamestnancom 131 634,00 116 647,00 115 943,00 129 320,00 

       Záväzky zo sociálneho poistenia 86 868,00 80 539,00 80 423,00 88 326,00 

       Daňové záväzky a dotácie 23 277,00 19 025,00 16 802,00 19 381,00 

       Ostatné záväzky 192 564,00 29 382,00 13 273,00 13 996,00 

  Krátkodobé finančné výpomoci         

  Bankové úvery       2 000 000,00 

       Bankové úvery dlhodobé       1 925 920,00 

       Bežné bankové úvery       74 080,00 

  Časové rozlíšenie 14 361,00 9 589,00 7 671,00 47 070,00 
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       Výnosy budúcich období krátkodobé 14 361,00 9 589,00 7 671,00 47 070,00 

 

Ukazovatele finančnej analýzy 

 

Obdobie   2016 2017 2018 2019 

Mesiac   12 12 12 12 

UKAZOVATELE           

Bilančný HV (po zdanení) € 99 785 42 442 99 427 -866 648 

Tvorba zdrojov (Bilančný HV + odpisy) € 803 494 694 118 712 945 310 046 

Odpisy € 703 709 651 676 613 518 1 176 694 

EBITDA € 775 913 680 315 762 681 222 369 

EBIT € 72 204 28 639 149 163 -954 325 

Zadĺženosť € 773 762 601 396 767 601 2 766 763 

Tržby z vlastných výrobkov a služieb € 5 788 987 6 272 695 6 151 218 7 500 187 

Nakupované vstupy k vlastným výrobkom a službám € 2 347 598 2 407 516 2 254 537 3 502 250 

Podiel nakup. vstupov k tržbám z vlast. výrobkov a služieb % 40,55% 38,38% 36,65% 46,70% 

Podiel osob.  nákladov k tržbám  z vlast.výrobkov a služieb % 47,76% 44,17% 44,98% 43,91% 

            

1. Ukazovatele zadĺženosti           

1.1 Celková zadĺženosť % 2,99% 2,35% 2,99% 10,47% 

1.2 Zadĺženosť na tržby % 13,37% 9,59% 12,48% 36,89% 

            

2. Ukazovatele kapitálovej štruktúry           

2.1 Čistý pracovný kapitál (ČPK) € 3 508 254 3 247 684 3 395 109 1 636 217 

2.2 ČPK z bežných aktív % 86,79% 90,05% 87,97% 75,19% 

2.3 Udržateľný rast % 0,40% 0,17% 0,40% -3,53% 

            

3. Likvidita           

3.1 Likvidita I. st. (CAR)    6,23 9,12 7,68 3,6 

3.2 Likvidita II. st. (ATR)   7,4 9,81 8,13 3,86 

3.3 Likvidita III. st. (CUR)   7,57 10,05 8,31 4,03 

            

4. Marže           

4.1 Pridaná hodnota z tržieb z vlastných výrobkov a služieb % 59,29% 62,21% 63,36% 53,38% 

4.2 EBITDA z tržieb z vlastných výrobkov a služieb % 13,40% 10,85% 12,40% 2,96% 

4.3 Bilančný HV z tržieb z vlastných výrobkov a služieb % 1,72% 0,68% 1,62% -11,56% 

4.4 Prevádzkový HV z tržieb (bez rezerv a opravných 
položiek) % 1,28% 0,49% 2,46% -12,56% 

4.5 Osobné náklady / Pridaná hodnota % 80,55% 70,99% 70,99% 82,27% 

            

5. Rentabilita           

5.1 EBITDA na aktíva % 3,00% 2,66% 2,97% 0,84% 

5.2 EBITDA na úvery % x x x x 
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5.3 ROA (rentabilita celkového kapitálu) % 0,39% 0,17% 0,39% -3,28% 

5.4 ROE (rentabilita vlastného kapitálu) % 0,40% 0,17% 0,40% -3,66% 

5.5 Rentabilita tržieb z vlastných výrobkov a služieb % 1,72% 0,68% 1,62% -11,56% 

            

6. Aktivita           

6.1 Doba obratu aktív dni 1611 1469 1501 1267 

6.2 Doba obratu krátk. záväzkov dni 82 54 74 48 

6.3 Doba obratu krát. záväzkov z obch. styku dni 15 17 38 22 

6.4 Doba obratu krátk. pohľadávok dni 39 14 12 7 

6.5 Doba obratu krát. pohľadávok z obch. styku  dni 7 9 7 6 

6.6 Doba obratu zásob  dni 6 5 5 5 

            

7. Ukazovatele % zmeny   2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

7.1 % zmena tržieb (r.01+ r.05) % -3,25% 8,36% -1,83% 21,95% 

7.2 % zmena tržieb za predaj vl. výrobkov a služieb (r.05) % -3,25% 8,36% -1,94% 21,93% 

7.3 % zmena pridanej hodnoty % -7,02% 13,70% -0,12% 2,72% 

7.4 % zmena osobných nákladov % 6,28% 0,21% -0,12% 19,03% 

 

 

Návrh na zúčtovanie straty  za rok 2019 vo výške 866 647,67Eur: 

- z  Rezervného fondu                                                                                                73 694,79 € 

- z Fondu reprodukcie hmotného majetku a technického rozvoja                  299 172,51 € 

- zo základného imania                                                                                             493 780,37 € 

Spolu strata                                                                                                              866 647,67 € 
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UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 

Po skončení účtovného obdobia roka 2019, za ktoré sa vyhotovuje Výročná správa, 

nenastali, okrem situácie ohľadne šírenia ochorenia COVID 19,  žiadne iné významné 

udalosti, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na ďalšiu činnosť štátneho podniku . Koncom 

roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa 

vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. V tomto 

období, v ktorom sa vyhotovuje Výročná správa sa  situácia stále mení a nie je možné 

predvídať budúce dopady. Manažment pokračuje v monitorovaní situácie s koronavírusom 

COVID-19 a podniká všetky možné kroky na zmiernenie negatívnych ekonomických účinkov 

na štátny podnik  a jej zamestnancov. Vplyv mimoriadnej situácie uviedla ÚJ aj v Poznámkach 

k UZ za rok 2019. 

VÝDAVKY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA 

Štátny podnik sa nezaoberá činnosťou smerujúcou do oblasti výskumu a vývoja, tzn. 

v priebehu roka 2019 nevynaložil vlastné výdavky na výskum a vývoj. 

RIZIKÁ 

Rizikom z hľadiska ďalšej činnosti štátneho podniku je najmä vplyv mimoriadnej 

situácie zapríčinenej  šírením ochorenia COVID-19 a jeho negatívneho dopadu na 

ekonomickú situáciu štátneho podniku, resp. na obmedzenia, ktoré nedovoľujú organizovať 

výstavy resp. iné podujatia. 

OBSTARÁVANIE DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV 

A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY (OVLÁDAJÚCEJ OSOBY) 

Štátny podnik v priebehu roka 2019 a ani v ďalšom období neplánuje obstarávanie 

dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov 

ovládajúcej osoby.  

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ 

Štátny podnik nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. 

INFORMÁCIE O VPLYVE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Štátny podnik  svojimi aktivitami nemá zásadný negatívny dopad na životné prostredie, 

vzhľadom na vybudované a zabehnuté vnútorné ochranné mechanizmy a postupy . V zmysle 

zásad trvalo udržateľného rozvoja štátny podnik plní požiadavky všetkých platných zákonov, 

predpisov a nariadení o ochrane životného prostredia a iných požiadaviek chrániacich 

životné prostredie.  
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