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                                                                                                                                                  Úvod 

 

 

Rok 2020 bol pravdepodobne pre 

všetkých iný, než sme si v jeho úvode 

želali. Slobodu a ekonomický rast 

vystriedal boj s pandémiou Covid-19. 

Opatrenia na ochranu zdravia, 

prichádzajúce deň za dňom, neobišli ani 

veľtržný priemysel. Vďaka zákazu konania 

hromadných podujatí sa život výstavísk 

doslova zastavil. Mesiace pripravované 

podujatia boli presunuté na neskoršie 

termíny a následne zrušené. Boli sme 

konfrontovaní s takými opatreniami, ktoré 

nedovoľovali usporiadanie veľtrhov 

a výstav. Nezaháľali sme a v intenzívnej 

komunikácii so štátnymi inštitúciami sme  

pre výstaviská navrhli režim, vďaka 

ktorému sme boli schopní dodržať 

prísnejšie podmienky ako obchodné 

centrá. V snahe zachovať výstavný 

priemysel a s ním súvisiace služby aspoň 

v obmedzenej miere, sme v roku 2020 

uprostred neustálych zmien, nových vĺn, 

obmedzení a zákazov neuspeli. 

Svetová asociácia veľtržného 

priemyslu UFI vo svojich štatistikách 

komunikuje, že sa ročne na výstaviskách 

uzatvárajú obchody v objeme 325 mld. 

USD. Vystavovatelia venujú prevažnú časť 

svojich B2B marketingových rozpočtov na 

účasť na výstavách. S výstavami a veľtrhmi 

ide ruka v ruke rozvoj regiónov 

a podnikateľského prostredia. Ich dopad je 

nespochybniteľný pri službách ako 

doprava, hotelierstvo, drobné remeslá 

a živnosti, či pri gastro priemysle. 

Cestovný ruch a vplyv na progres vedy 

a výskumu nevynímajúc. Je to komplex, 

ktorý generuje nezanedbateľný prínos pre 

celú spoločnosť. 

Rok 2020 bol pre agrokomplex 

NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

rokom mimoriadne zložitým a veľkosť jeho 

dopadov bude závisieť od vývoja v 

nasledujúcich mesiacoch. Napriek tomu aj 

tento rok vytvoril priestor pre posun vpred 

a my sme tento priestor využili na 

položenie základov pre zmenu, ktorú si 

výstavisko vyžadovalo už niekoľko rokov. 

Okrem nevyhnutných stabilizačných 

krokov sme predovšetkým druhú polovicu 

roka venovali vnútornej zmene zameranej 

na personálne a organizačné nastavenie na 

transformáciu podniku. Našim cieľom je 

prejsť od konzervatívnej prvej dámy 

slovenského výstavníctva k modernej-

šiemu komplexu, ktorý bude schopný 

pružne reagovať nielen na 

celospoločenské zmeny ale predovšetkým 
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na požiadavky svojich klientov 

a návštevníkov. 

Konkurenciou tradičným výstavám 

a veľtrhom je online svet, s ktorým 

výstaviská súperia minimálne jedno 

desaťročie. Alternatívou prezenčných 

podujatí sa stali online výstavy. Obchod sa 

začal rýchlejšie presúvať do online 

priestoru. Tento je síce dynamický 

a flexibilný, ale je aj limitovaný v jednej pre 

obchod fundamentálnej oblasti. Sú ňou 

vzťahy a emócie a tie sa najlepšie budujú 

osobným kontaktom, ktorý si vyžaduje 

fyzickú prítomnosť. Východiskom pre 

spomenuté by mohla byť vhodne 

namiešaná synergia tradícií a vývoja, teda 

kombinácia tradičných prezenčných 

veľtrhov a výstav s moderným on-line  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

priestorom. Je to výzva, ktorú sa národné 

výstavisko rozhodlo zdolať 

v nasledujúcom období. 

Som presvedčený, že nielen túto 

výzvu, ale i boj o zachovanie výstavného 

priemyslu s podporou našich stabilných 

klientov ustojíme a z tohto boja vyjdeme 

silnejší a odolnejší ako kedykoľvek 

predtým.  

 

 

 

Ing. Róbert Kanás 

riaditeľ  

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 

štátny podnik 
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                                                                                                          Charakteristika podniku 

 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 

štátny podnik je štátny podnik zriadený 

Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. 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 spolu-

prácu, 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. Podnik sa rozprestiera na 143 ha 

plochy, pričom krytá výstavná kapacita je 

40 906 m2 a voľná výstavná plocha 50 000 

m2. 

Okrem podnikateľskej činnosti má podnik 

aj verejnoprospešnú činnosť. 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. Podnik má dlhodobú vysokú 

reputáciu v národných i medzinárodných 

obchodných kruhoch. Je členom 

Stredoeurópskej výstavníckej aliancie 

CEFA.  

 

 

 

 

 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 



 

 

6       

                                                                                                                 Identifikácia podniku 

 

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  

Právna forma: štátny podnik  

Zakladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Kontakt: +421 37 6572 111 

e-mail: agrokomplex@agrokomplex.sk 

www: www.agrokomplex.sk 

 

Riaditeľ štátneho podniku v hodnotenom období: 

• Ing. Branislav Borsuk 

▪ do 11.05.2020 

• Ing. Mária Balková 

▪ od 12.05.2020 do 31.07.2020 

• Ing. Róbert Kanás 

▪ od 01.08.2020 po súčasnosť 

 

Členovia vedenia podniku v hodnotenom období: 

• Natália Antošová M.S. - Námestníčka pre ekonomiku a zahraničné vzťahy  

▪  do 21.05.2020 

• Roman Penzeš - Výrobno-technický námestník 

▪  do 31.07.2020 

• Ing. Martin Piesecký, MBA - Zástupca riaditeľa pre prevádzku 

▪  od 01.10.2020 

 

 

 

 

mailto:agrokomplex@agrokomplex.sk
http://www.agrokomplex.sk/
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                                                                                                       Analýza aktuálneho stavu 

 

Situácia v roku 2020 v podniku z hľadiska 

usporadúvania akcií a eventov nebola 

priaznivá.  V rámci opatrení vydaných 

v  boji proti pandémii COVID-19, boli 

všetky verejné podujatia nad 6 ľudí 

zakázané. Opatrenia v roku 2020 

zakazovali usporadúvanie výstav, čo je 

hlavnou podnikateľskou činnosťou 

podniku. V roku 2020 výstavisko 

usporiadalo len 6 z 33 plánovaných výstav 

a akcií, pričom najviac profitabilné akcie 

ako veľtrh Nábytok a bývanie 2020, 

Medzinárodný strojársky veľtrh 2020 či 

letný Agrokomplex 2020, sa v roku zrušili. 

S nástupom nového vedenia sa pre 

záchranu výstaviska zaviedli viaceré 

nevyhnutné racionalizačné opatrenia 

súvisiace so stabilizáciou a minimalizáciou 

nákladov vrátane  zmeny štruktúry 

podniku a racionalizácie ľudských zdrojov.  

 

Výstavisko nedisponuje vlastnými 

príjmami od marca roku 2020. Hlavnými 

zdrojmi príjmu v roku 2020 boli 

kompenzácie miezd zamestnancov vo 

výške 80% super hrubej mzdy a príjem 

z prenájmov nebytových priestorov. 

Výstavisko si muselo vziať preklenovací 

úver, aby mohlo splatiť záväzky voči 

dodávateľom a taktiež voči vystavo-

vateľom veľtrhu Nábytok a bývanie 2020. 

Peniaze zo zálohových platieb 

vystavovateľov boli použité na pokrytie 

prevádzkových nákladov a na mzdy 

zamestnancov v období keď nebol ešte 

nastavený mechanizmus Prvej pomoci. 

Finančné rezervy, ktoré boli dlhodobo 

tvorené za účelom nepredvídaných 

situácií, boli neúčelne použité na 

investičnú výstavbu. V nasledujúcom 

období sa podnik bude musieť vysporiadať 

s investičným úverom, ktorý výstavisko 

čerpalo v roku 2019 a v prvých mesiacoch 

roka 2020. V roku 2021 sa má začať jeho 

splácanie.  

 

Napriek nepriaznivej situácii sa výstavisku 

podarilo  zrealizovať pre Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

stálu výstavu na podporu Programu 

rozvoja vidieka a stálu výstavu pod 

názvom Život s Covidom. Výstavy sú 

pripravené pre širokú verejnosť počas 

celého roka 2021.  
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                                                                                                              Organizačná štruktúra 

 

Organizačná štruktúra podniku bola počas roka 2020 zmenená viackrát. 

Organizačná štruktúra platná do 31.05.2020: 

 

  

Organizačná štruktúra platná od 01.06.2020 do 12.8.2020: 
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Organizačná štruktúra platná 13.8.2020 do 30.9.2020: 

 

 

Organizačná štruktúra platná 1.10.2020 do 31.12.2020: 
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                                                                                                           Oblasť ľudských zdrojov 

 

Oblasť ľudských zdrojov v štátnom 

podniku agrokomplex bola v roku 2020 

jednou z hlavných priorít. Kvôli pandémii 

COVID-19 sa počas roka neuskutočnil 

veľký počet plánovaných výstav a akcií. 

Zamestnanci v priebehu roka boli viackrát 

na prekážkach v práci na strane 

zamestnávateľa podľa odst. 3 a  odst. 4          

§ 142 Zákonníka práce z dôvodu 

optimalizácie osobných nákladov podniku.  

V rámci nevyhnutného zvýšenia efektivity 

práce v štátnom podniku došlo v roku 2020 

k výraznej transformácii organizačnej 

štruktúry – celkovo sa reorganizácia dotkla 

15 organizačných jednotiek (oddelení, 

stredísk, obchodných skupín) s úsporou 9 

manažérskych pozícií a cieľom zvýšenia 

efektivity riadenia. V rámci racionalizácie 

došlo aj k zníženiu stavu zamestnancov 

o 27%, čo predstavuje 43 zamestnancov. 

V roku 2020 podarilo uzatvoriť 

s Odborovou organizáciou zamestnancov 

štátneho podniku novú Kolektívnu zmluvu,  

 

ktorá je platná od 01.01.2021, pričom boli 

redizajnované viaceré firemné benefity. 

Zamestnancom sme sa aj napriek zlej 

pandemickej a ekonomickej situácii 

vytvorili adekvátne pracovné podmienky, 

ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre 

schopnosť podniku reagovať na súčasnú 

situáciu. Zamerali sme sa najmä na 

digitalizáciu a zjednodušovanie pracov-

ných postupov formou elektronizácie 

agendy, zrýchľovania a zefektívňovania 

procesov v rámci štátneho podniku. 

Podnik investoval do digitalizácie 

dochádzkového systému, účtovného 

programu, zavádzal digitálny obeh 

dokumentov, pripravoval modernizáciu 

prihlasovacieho systému na výstavy, 

zmenu vnútropodnikovej aj externej 

komunikácie. V konečnom dôsledku aj 

menované zmeny napomôžu pri zrýchlení 

modernizácie výstaviska. Tieto procesy 

budú pokračovať aj v roku 2021.  

 

Vývoj počtu zamestnancov: 

Obdobie 2017 2018 2019 2020 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 168 164 162 153 

z toho ženy 60 62 62 46 

Fyzický stav zamestnancov ku dňu 31. 12. 2020 169 166 165 131 

z toho ženy 60 62 62 46 
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                                                              Informácia o odmene štatutárnych zástupcov 

 

Podľa Zákona č. 111/1990 Zb., Zákon 

o štátnom podniku § 9 odst. 6 prináleží 

riaditeľovi podniku ročná odmena 

z podielu na zisku. V roku 2020 nebola 

štatutárovi vyplatená odmena za 

kalendárny rok 2019.    

 

                                                                                                                                Ciele podniku 

 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 

štátny podnik sa zameriava na nasledujúce 

ciele: 

• internacionalizácia podujatí a využí-

vanie rastového potenciálu zahranič-

ného obchodu, 

• modernizácia a zvyšovanie kvality 

služieb pre vystavovateľov a návštev- 

níkov, vrátane zavádzania nových 

trendov do veľtržného priemyslu, 

• rozvoj konferenčných činností v regióne 

a vytvorenie celoslovenského konferen-

čného centra, 

• podpora Ministerstva pôdohospo- 

dárstva a rozvoja vidieka SR 

organizovaním medzinárodnej poľno- 

hospodárskej a potravinárskej výstavy 

Agrokomplex a kolektívnych účastí na 

veľtrhoch a výstavách potravinárskeho 

a poľnohospodárskeho zamerania vo 

svete, 

• upevňovanie si trhovej pozície v rámci 

existujúceho trhu organizátorov 

veľtrhov a výstav v SR i v okolitých 

krajinách, tvorba a rozvoj nových 

výstavných značiek a mimovýstavných 

podujatí 

• poskytovanie kvalitného zázemia a 

služieb vystavujúcim firmám 

z rôznorodých priemyselných odvetví 

pre ich vlastnú komunikáciu na 

národnej i medzinárodnej úrovni, ako aj 

platformu na realizáciu ich 

marketingových a obchodných cieľov, 

• znižovanie nákladov na prevádzku 

podniku, realizácia personálnych 

opatrení nie len s cieľom optimalizácie 

osobných nákladov, ale predovšetkým 

s cieľom maximalizácie efektivity práce, 

zjednodušenie organizačnej štruktúry 

a zvýšenie adresnosti a zásluhovosti 

odmeňovania zamestnancov, 
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• vyriešenie financovania Slovenského 

poľnohospodárskeho múzea do 

budúcich období, 

• napĺňanie cieľov 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 

na Slovensku, rekonštruovanie 

hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok a prevádzkovanie technickej 

pamiatky Nitrianskej poľnej 

úzkorozchodnej železnice, 

• z dlhodobého hľadiska je zámerom 

podniku zvyšovanie úrovne služieb s 

dôrazom na kvalitu a efektivitu.  

 

                                                                                                                                Vízia podniku 

 

Napriek tomu, že agrokomplex NÁRODNÉ 

VÝSTAVISKO, štátny podnik 

v momentálnej situácii zažíva jedno 

z najťažších období vo svojej dlhoročnej 

existencii, považujeme za nevyhnutné 

zachovať a rozvíjať jeho primárne poslanie.  

Hlavnou víziou podniku je stať sa 

výstavným a kongresovým centrom 

stredoeurópskeho významu, ktoré bude 

flexibilne reflektovať na meniace sa 

potreby svojich klientov.  

Výstavisko sa pripravuje na transformáciu 

svojej činnosti. V budúcnosti bude dôležité 

reflektovať na prichádzajúce  trendy v 

oblasti on-line výstavníctva a organizácii 

virtuálnych kongresov. Prvé kroky 

transformácie výstavisko začalo v roku 

2020 a v priebehu ďalších rokov, bude 

musieť nájsť synergiu medzi tradičným 

prezenčným výstavníctvom 

a výstavníctvom v on-line priestore. Podľa 

doterajších skúseností sa tieto dve 

alternatívy navzájom nevylučujú, dokonca 

si vyžadujú v budúcnosti spoločné 

fungovanie.  

Naplnenie vízie podniku spočíva aj v 

modernizácii výstavných hál a priestorov 

výstaviska. Táto začala už v roku 2019 

a pokračovala aj začiatkom roku 2020. 

Modernizáciu spomalila pandémia COVID-

19 a s tým spojené zastavenie príjmov 

výstaviska.  
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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 odbor-

ným 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 realizá-

cia 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 spoločen-

ských podujatí 

• prevádzkovanie parkovísk 
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• 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  

• 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 pôdohospodár-

stva 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: 

 

Povinný predmet činnosti na 

uspokojovanie verejnoprospešných 

záujmov: 

• vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej 

kultúry a tvorba, rozvoj, ochrana, 

obnova a prezentácia duchovných 

a kultúrnych hodnôt  

• 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 
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• prevádzkovanie športovo-relaxačných 

zariadení 

• publikačná a osvetová činnosť 

 

Podnikateľské činnosti: 

• Prevádzkovanie športových zariadení 

a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu 
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                                                                            Slovenské poľnohospodárske múzeum 

 

Základné činnosti múzea: 

Slovenské poľnohospodárske múzeum v 

Nitre, ako organizačná jednotka 

agrokomplex NÁRODNÉHO VÝSTAVI-

SKA, š.p. v roku 2020 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. Na základe proti epidemických 

opatrení bola aj činnosť múzea 

pozastavená, čo malo za následok výrazný 

pokles návštevníkov v roku 2020 oproti 

predchádzajúcemu obdobiu. Taktiež sa 

zrušila participácia múzea na výstavách 

a veľtrhoch v roku 2020. 

Pandémia COVID-19 ovplyvnila aj činnosť 

múzea, nakoľko sa múzeum na základe 

nariadení muselo uzavrieť. V prvej vlne 

pandémie bolo múzeum uzavreté od 10. 

03. 2020 do 26. 05. 2020. Následne bolo 

múzeum uzavreté aj počas druhej vlny od 

01. 12. 2020. Uzatvorenie múzea bolo aj 

z dôvodu zlého technického stavu 

niektorých budov múzea. Tieto 

skutočnosti mali vplyv najmä na 

návštevnosť múzea.  

 

Dokumentačná činnosť múzea: 

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 

od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 bolo v 

elektronickej podobe v systéme BACH – 

PRO MUZEUM spracovaných  37 ks 

zbierkových predmetov z celkového počtu 

25 731 ks zbierkových predmetov v 

evidencii. Celkovo spracovaných k 31. 12. 

2020 je 4 483 ks zbierkových predmetov.  

Počet knižničných jednotiek v odbornej 



 

 

17       

knižnici múzea k 31.12.2020 je 44 872 ks. 

V období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 

bolo skatalogizovaných 507 ks knižničných 

jednotiek.  Celkovo skatalogizovaných je 

44 872 ks. Do knižničného fondu pribudlo 

507 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 2020 bolo týmto 

spôsobom ošetrených spolu 137 ks 

zbierkových predmetov.  

 

Výstavná a prezentačná činnosť múzea: 

Múzeum v roku 2020 usporiadalo len jednu 

stálu expozíciu pod názvom Modely zviera 

v termíne od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. 

Múzeum neparticipovalo na expozíciách 

organizovaných mimo sídla múzea, 

nepodieľalo sa na prípravách a realizácií 

výstav a veľtrhov organizovaných na pôde 

agrokomplexu NÁRODNÉHO 

VÝSTAVISKA, š.p.  

 

Návštevnosť múzea: 

V hodnotenom období bolo návštevnosť 

múzea 481 návštevníkov. Návštevnosť 

múzea v roku 2020 bola výrazne 

ovplyvnená pandémiou COVID-19 

a následnými opatreniami.  
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                               Charakteristika zrealizovaných výstav a veľtrhov v roku 2020 

 

MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV  

Termín konania: 24. 01.2020  - 26. 01. 

2020 

Organizátor: Výstava psov, o.z. pod 

záštitou Slovenskej kynologickej jednoty 

a Medzinárodnej kynologickej federácie 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex 

Nitra  

Tri medzinárodné výstavy psov 

s udeľovaním čakateľstva na medzinárod-

ný šampionát krasy CACIB – FCI s účasťou 

vystavovateľov z 29 krajín. 6 297 

prihlásených jedincov posúdilo viac ako 

tridsať medzinárodných rozhodcov z 12 

krajín. 

 

BUS SHOW SLOVAKIA 2020  

Termín konania:  11.2.2020 – 13.2.2020  

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ 

VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Spoluorganizátor: Zväz autobusovej 

dopravy, Green Pear Tip s.r.o 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex 

Nitra  

BUS SHOW – zdravá doprava je úplne 

prvým inovatívnym dopravným veľtrhom 

svojho druhu na Slovensku. Na veľtrhu sa 

predstavili najmodernejšie dopravné 

prostriedky určené pre verejnú hromadnú 

dopravu prevádzkovanú po ceste. 

Nemenej dôležitou súčasťou boli 

expozície, kde sa nachádzali vyspelé 

technológie z oblastí riadenia dopravy, 

informačné a odbavovacie systémy. Veľtrh 

ponúkol možnosť vystavovať široké 

spektrum produktov bezprostredne 

súvisiace s prevádzkovaním dopravy, 

servisnú a opravárenskú techniku, 

náhradné diely a príslušenstvo, petroche-

mické produkty, mazivá, pneumatiky a 

ďalšie. 

Záštita: Ministerstvo hospodárstva SR, 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

Ministerstvo životného prostredia SR 

 

BIOFACH 2020 – spoločný stánok 

slovenských potravinárov 

Termín konania:  12.2.2020 – 15.2.2020 

Organizátor: NürnbergMesse GmbH 

Miesto konania: Exhibition Centre 

Nürnberg 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 

š.p. organizovalo okrem vlastných výstav 

aj expozíciu na zahraničnej  výstave. Na 

medzinárodnom veľtrhu BIOFACH, ktorý 

prebiehal spoločne s veľtrhom prírodnej 

kozmetiky VIVANESS, pripravilo 

výstavisko Agrokomplex pre slovenských 

potravinárov už po druhý krát spoločný 

stánok. Na veľtrhu sa v tomto roku 
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predstavilo viac ako 3200 vystavovateľov z 

275 krajín sveta.  Slovensko zastupovalo 

spoločnosti: Novofruct SK, createc msc, 

NaturIq, HappyLife, Celpo. 

 

SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2020 

Termín konania:  21.2.2020 – 22.2.2020  

Organizátor : agrokomplex NÁRODNÉ 

VÝSTAVISKO, štátny podnik  

Spoluorganizátori :  

• LeRen Renáta Lenčéšová 

• Spolok cukrárov Slovenska 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex 

Nitra  

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  

 

RYBÁRSTVO , POĽOVNÍCTVO A 

VČELÁRSTVO 2020 

11. ročník kontraktačno-predajnej 

výstavy 

Termín konania: 21. – 23. 2. 2020 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ 

VÝSTAVISKO, štátny podnik  

Spoluorganizátori:  

• Slovenský rybársky zväz,  

• Slovenský zväz včelárov,  

• SOŠ lesnícka Banská Štiavnica,  

• SOŠ rybársky odbor Ivanka pri Dunaji,  

• ZŠ Veľké Kostoľany  

Záštita: Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR  

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex 

Nitra  

Sprievodné akcie: 

• Klubové a špeciálne výstavy poľovných 

plemien psov 

• Nitrianský poľovnícky seminár 

Tematické výstavy: Včelárstvo - 6. ročník 

predajnej výstavy včelárskych potrieb, 

včelích produktov a súťaže v medovine 

  

Vzhľadom na protiepidemické opatrenia 

boli zrušené nasledovné veľtrhy 

a výstavy: 

• Nábytok a bývanie 2020, termín: 10. 

03. 2020 – 15. 03. 2020 

• Gardenia 2020, Domexpo 2020, 

termín: 23. 04. 2020 – 26. 04. 2020 

• Otvorenie Relax parku, termín: máj 

2020 

• Medzinárodný strojársky veľtrh 2020, 

termín: 26. 05. 2020 – 29. 05. 2020 
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• Otvorenie leta v amfiteátri, termín: 

jún 2020 

• Medzinárodná výstava psov, termín: 

12. 06. 2020 – 14. 06. 2020 

• Detský festival 2020, termín: 19. 06. 

2020 – 21. 06. 2020 

• Agrokomplex 2020, termín: 20. 08. 

2020 – 23. 08. 2020 

• Festival Slížovica, termín 28. 08 2020 

• Lignumexpo – Les 2020, termín: 16. 09. 

2020 – 19. 09. 2020 

• Autosalón - Autoshow 2020, termín 

08. 10. 2020 – 11. 10. 2020 

• Gastra a Kulinária 2020, termín 04. 11. 

2020 – 07. 11. 2020 

• Mladý tvorca 2020, Gaudeámus 2020, 

termín: 04. 11. 2020 – 05. 11. 2020 

• Celoštátna výstava zvierat, termín: 28. 

11. 2020 – 29. 11. 2020 

• Medzinárodná výstava psov, termín: 

11. 12. 2020 – 13. 12. 2020 

• 10x Burza exotov a farmárske trhy, 

termín: v príbehu roka 

 

                                                                                                                  On-line výstavníctvo 

 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 

štátny podnik v roku 2020 začal 

pripravovať nové riešenia, ktoré by 

pomohli čiastočne nahradiť straty 

výstaviska počas pandémie a priniesli 

viditeľnú zmenu v úsilí o jeho 

modernizáciu. Ďalším z dôvodov zaoberať 

sa alternatívnymi riešeniami bol záujem 

priniesť dlhoročným klientom 

a návštevníkom aspoň čiastočnú náhradu 

za neuskutočnené podujatia. 

Podnik začal pracovať hlavne na koncepcii 

vytvorenia on-line výstaviska, ktorá by 

čiastočne počas pandémie nahradilo 

výpadok prezenčných veľtrhov a výstav. 

Prvá akcia, ktorá sa začala organizovať,  

bola v rámci sociálnej siete Facebook, kde 

záujem o on-line podujatie prekonal 

očakávania. Štatistiky dosahu podujatí 

(bez sponzorovanej reklamy) dosahovali 

čísla sponzorovaných príspevkov.  Existuje 

predpoklad pre to, aby sa projekt on-line 

výstav dal použiť ako marketingová 

nadstavba aj reálnych prezenčných výstav 

a veľtrhov. S využitím on-line výstaviska sa 

spája aj vytvorenie plateného obsahu pre 

návštevníkov, kde by si mohli návštevníci 

pozrieť obsah aj po skončení výstav. V roku 

2020 sa začalo pracovať aj na projekte 

digitalizácie komplexného prihlasovacieho 

systému pre všetky výstavy, ktorý bude v 

sebe zahŕňať aj digitalizáciu procesov a ich 
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urýchlenie, zefektívnenie a zjednodušenie 

pre jednotlivých vystavovateľov. Systém 

prinesie nielen rýchlejšie spracovanie 

podkladov ale aj zníženie nákladov na 

jednotlivé výstavy. 

Harmonogram testovania: 

Cieľom testovania on-line výstav, 

prostredníctvom udalosti na sociálnej sieti 

Facebook bolo identifikovať potreby 

a možnosti vystavovateľov a získanie 

spätnej väzby s následným 

implementovaním v budúcnosti.  

Testovanie možností on-line výstav 

prostredníctvom sociálnych sietí 

prebiehalo od 04.11.2020 do 13.12.2020, 

celkovo agrokomplex NÁRODNÉ 

VÝSTAVISKO, štátny podnik usporiadalo 6 

on-line výstav:  

• Gastra & Kulinária, v termíne 04. 11. 

2020 – 08. 11. 2020   

• Autosalón, v termíne 10. 11. 2020 – 15. 

11. 2020  

• Agrosalón, v termíne 17. 11. 2020 – 22. 

11. 2020  

• Medzinárodný strojársky veľtrh, v 

termíne 24. 11. 2020 – 29. 11. 2020  

• Agrokomplex, v termíne 01. 12. 2020 – 

6. 12. 2020  

• Nábytok a Bývanie, v termíne 08. 12. 

2020 – 13. 12. 2020  

 

On-line výstavníctvo bude 

neodmysliteľnou témou modernizácie 

výstaviska aj v roku 2021, či už v podobe 

samostatných podujatí a rovnako 

nadstavbových eventov. 
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                                                                  Vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov 

 

Správa o podnikateľskej činnosti 

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

uvedený v nasledujúcich tabuľkách: 

ÚDAJE Z VZaS (v celých EUR): 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Tržby celkom 6 157 593,00 7 509 303,00 906 311,00 

  Tržby z predaja tovaru 6 375,00 9 116,00 972,00 

  Náklady vynaložené na obstaranie 
tovaru 

1 923,00 3 813,00 431,00 

Výroba 6 147 551,00 7 500 245,00 886 359,00 

  Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 151 218,00 7 500 187,00 905 339,00 

  Zmeny stavu vnútroorganizačných 
zásob 

-3 667,00 58,00 -18 980,00 

  Aktivácia 0 0   

Výrobná spotreba 2 254 537,00 3 502 250,00 1 737 424,00 

  Spotreba materiálu, energie                      
a neskl. dod. 

915 967,00 1 059 103,00 536 908,00 

  Služby 1 338 570,00 2 443 147,00 1 200 516,00 

Pridaná hodnota 3 897 466,00 4 003 298,00 -850 524,00 

Osobné náklady 2 767 003,00 3 293 590,00 2 510 473,00 

  Mzdové náklady 1 951 262,00 2 306 628,00 1 776 246,00 

  Náklady na sociálne poistenie 733 543,00 866 827,00 613 386,00 

  Sociálne náklady 82 198,00 120 135,00 120 841,00 

  Dane a poplatky 276 472,00 277 474,00 333 326,00 

Odpisy a opr. pol. k hm./nehm.maj. 613 518,00 1 176 694,00 1 058 985,00 

Tržby z predaja dl. majetku a materiálu 1 585,00 571,00 7 708,00 

Zostatková cena dl. majetku a materiálu 118,00 35,00 4 714,00 

  Tvorba a zúčt. opr. položiek k pohľad. 19 935,00 19 879,00 32 833,00 

  Ostatné výnosy z hospodár. činnosti 15 077,00 24 544,00 1 028 208,00 

  Ostatné náklady na hospodár. činnosti 85 714,00 202 555,00 137 483,00 

Výsledok z hospodárskej činnosti 151 368,00 -941 814,00 -3 892 422,00 

  Výnosové úroky 22,00 18,00 12,00 

  Kurzové zisky 5,00 0,00 0,00 

  Kurzové straty 35,00 8,00 0,00 

  Nákladové úroky 0,00  287,00 24 754,00 
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  Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 175,00 12 503,00 214 565,00 

Výsledok z finančnej činnosti -2 183,00 -12 780,00 -239 307,00 

Výsledok z bežnej činnosti pred zd.  149 185,00 -954 594,00 -4 131 729,00 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 49 758,00 -87 946,00 -8 224,00 

  -splatná 4,00 3,00 2,00 

  -odložená (+/-) 49 754,00 -87 949,00 -8 226,00 

Výsledok z bežnej činnosti po zdanení 99 427,00 -866 648,00 -4 123 505,00 
 

Údaje o stave majetku zo SÚVAHY (v celých €): 

                                                                                         31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

AKTÍVA CELKOM 25 669 444,00 26 420 515,00 25 581 173,00 

Neobežný majetok 21 771 496,00 24 203 879,00 24 159 269,00 

Dlhodobý nehmotný majetok 2 627,00 625,00 8 075,00 

  Softvér 2 627,00 625,00 8 075,00 

Dlhodobý hmotný majetok 21 768 869,00 24 203 254,00 24 133 194,00 

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

  Stavby 12 693 069,00 14 623 011,00 14 927 595,00 

  Samostatné hnuteľné veci 375 144,00 845 290,00 693 763,00 

  Základné stádo a ťažné zvieratá       

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

  Obstarávaný DHM 443 521,00 477 818,00 254 701,00 

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

Obežný majetok 3 859 348,00 2 176 018,00 1 412 324,00 

Zásoby 82 919,00 94 012,00 55 806,00 

  Materiál 63 997,00 74 697,00 55 806,00 

  Nedokončená výroba a polotovary 18 922,00 18 980,00 0,00 

  Tovar 0,00 335,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 211 553,00 137 218,00 371 447,00 

  Pohľadávky z obchodného styku 119 582,00 132 690,00 90 040,00 

  Daňové pohľadávky a dotácie 4 788,00 523,00 271 399,00 

  Iné pohľadávky 87 183,00 4 005,00 10 008,00 

Finančné účty 3 564 876,00 1 944 788,00 985 071,00 

  Peniaze 834,00 1 076,00 6 573,00 

  Účty v bankách 3 564 042,00 1 943 712,00 978 498,00 

Časové rozlíšenie 38 600,00 40 618,00 9 580,00 

  Náklady budúcich obd. dlhodobé       

  Náklady budúcich obd. krátkodobé 38 600,00 40 618,00 9 580,00 

  Príjmy budúcich obd. dlhodobé       

  Príjmy budúcich období krátkodobé 0,00 0,00 0,00 



 

 

24       

                                                                                         31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

PASÍVA CELKOM 25 669 444,00 26 420 515,00 25 581173,00 

Vlastné imanie 24 90 1843,00 23 653 752,00 19 530 248,00 

Základné imanie 23 951 789,00 23 951 789,00 23 458 009,00 

  Základné imanie 23 951 789,00 23 951 789,00 23 458 009,00 

  Vlastné akcie a vlast. obch. podiely       

  Zmena základného imania 0,00 0,00 0,00 

  Pohľadávky za upísané vlast. imanie       

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 

Fondy zo zisku 1 000 437,00 718 421,00 345 554,00 

  Zákonný rezervný fond 68 723,00 73 695,00 0,00 

  Nedeliteľný fond       

  Štatutárne fondy a ostatné fondy 931 714,00 644 726,00 345 554,00 

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

  Nerozdelený zisk minulých rokov       

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

Výsledok hospodárenia po zdanení 99 427,00 -866 648,00 -4 123 505,00 

Záväzky 759 930,00 2 719 693,00 6 038 802,00 

Rezervy 119 506,00 168 237,00 74 647,00 

  Rezervy zákonné dlhodobé       

  Rezervy zákonné krátkodobé 81 661,00 111 876,00 25 344,00 

  Ostatné dlhodobé rezervy       

  Ostatné krátkodobé rezervy 37 845,00 56 361,00 49 303,00 

Dlhodobé záväzky 176 185,00 85 735,00 81 023,00 

  Záväzky zo sociálneho fondu 6 451,00 3 950,00 7 464,00 

  Ostatné dlhodobé záväzky       

  Odložený daňový záväzok 169 734,00 81 785,00 73 559,00   

Krátkodobé záväzky 464 239,00 465 721,00 557 262,00 

  Záväzky z obchodného styku 237 798,00 214 698,00 144 578,00 

  Nevyfakturované dodávky       

  Záväzky voči zamestnancom 115 943,00 129 320,00 103 474,00  

  Záväzky zo sociálneho poistenia 80 423,00 88 326,00 62 545,00 

  Daňové záväzky a dotácie 16 802,00 19 381,00 222 016,00 

  Ostatné záväzky 13 273,00 13 996,00 24 649,00 

Krátkodobé finančné výpomoci       

Bankové úvery   2 000 0000,00 5 325 870,00 

  Bankové úvery dlhodobé   1 925 920, 00 5 039 470,00 
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  Bežné bankové úvery   74 080,00 286 400,00 

Časové rozlíšenie 7 671,00 47 070,00 12 123,00 

  Výnosy budúcich obd. krátkodobé 7 671,00 47 070,00 0,00  

  Výdavky budúcich obd. krátkodobé 0,00 0,00 12 123,00 

Ukazovatele finančnej analýzy (v celých €): 

Obdobie   2018 2019 2020 

  Mesiac  12 12 12 

UKAZOVATELE         

  Bilančný HV (po zdanení) € 99 427 -866 648 -4 123 505 

  Tvorba zdrojov (Bilančný HV + odpisy) € 712 945 310 046 -3 064 520 

  Odpisy € 613 518 1 176 694 1 058 985 

  EBITDA € 762 681 222 369 -3 048 002 

  EBIT € 149 163 -954 325 -4 106 987 

  Zadĺženosť € 767 601 2 766 763 6 050 925 

  Tržby z vlastných výrobkov a služieb € 6 151 218 7 500 187 905 339 

  Nakupované vstupy k vlastným výrobkom a 
službám 

€ 2 254 537 3 502 250 1 737 424 

  Podiel nakup. vstupov k tržbám z vlast. 
výrobkov a služieb 

% 36,65% 46,70% 191,91% 

  Podiel osob.  nákladov k tržbám  z 
vlast.výrobkov a služieb 

% 44,98% 43,91% 277,30% 

      
1. Ukazovatele zadĺženosti         

  1.1 Celková zadĺženosť % 2,99% 10,47% 23,65% 

  1.2 Zadĺženosť na tržby % 12,48% 36,89% 668,36% 

      
2. Ukazovatele kapitálovej štruktúry         

  2.1 Čistý pracovný kapitál (ČPK) € 3 395 109 1 636 217 556 539 

  2.2 ČPK z bežných aktív % 87,97% 75,19% 39,41% 

  2.3 Udržateľný rast % 0,40% -3,53% -17,43% 

      
3. Likvidita         

  3.1 Likvidita I. st. (CAR)    7,68 3,60 1,15 

  3.2 Likvidita II. st. (ATR)   8,13 3,86 1,59 

  3.3 Likvidita III. st. (CUR)   8,31 4,03 1,65 

      
4. Marže         

  4.1 Pridaná hodnota z tržieb z vlastných 
       výrobkov a služieb 

% 63,36% 53,38% -93,95% 

  4.2 EBITDA z tržieb z vlastných výrobkov a 
       služieb 

% 12,40% 2,96% -336,67% 



 

 

26       

  4.3 Bilančný HV z tržieb z vlastných výrobkov 
a služieb 

% 1,62% -11,56% -455,47% 

  4.4 Prevádzkový HV z tržieb (bez rezerv a 
        opravných položiek) 

% 2,46% -12,56% -429,94% 

  4.5 Osobné náklady / Pridaná hodnota % 70,99% 82,27% -295,17% 

   
   

5. Rentabilita        

  5.1 EBITDA na aktíva % 2,97% 0,84% -11,92% 

  5.2 EBITDA na úvery % x x x 

  5.3 ROA (rentabilita celkového kapitálu) % 0,39% -3,28% -16,12% 

  5.4 ROE (rentabilita vlastného kapitálu) % 0,40% -3,66% -21,11% 

  5.5 Rentabilita tržieb z vlastných výrobkov a 
       služieb 

% 1,62% -11,56% -455,47% 

   
   

6. Aktivita        

  6.1 Doba obratu aktív dni 1501 1267 10161 

  6.2 Doba obratu krátk. záväzkov dni 74 48 118 

  6.3 Doba obratu krátk. záväzkov z obch. styku dni 38 22 30 

  6.4 Doba obratu krátk. pohľadávok dni 12 7 148 

  6.5 Doba obratu krátk. pohľ. z obch. styku  dni 7 6 36 

  6.6 Doba obratu zásob  dni 5 5 22 

   
   

7. Ukazovatele % zmeny  2018/2017 2019/2018 2020/2019 

  7.1 % zmena tržieb (r.01+ r.05) % -1,83% 21,95% -87,93% 

  7.2 % zmena tržieb za predaj vl. výrobkov a 
       služieb (r.05) 

% -1,94% 21,93% -87,93% 

  7.3 % zmena pridanej hodnoty % -0,12% 2,72% -121,25% 

  7.4 % zmena osobných nákladov % -0,12% 19,03% -23,78% 

 
 
Návrh na zúčtovanie straty  za rok 2020 

vo výške 4 123 505 Eur 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 

štátny podnik predpokladá, že po skončení 

pandémie COVID-19 začne organizovať 

veľtrhy, výstavné podujatia a ďalšie akcie 

a postupným zlepšovaním finančnej 

kondície a generovaním zisku začne 

vykrývať stratu z predchádzajúceho 

obdobia. 

Z toho dôvodu navrhujeme zúčtovať 

stratu vo výške 4 123 505 EUR  v prospech 

účtu  429 000 – Neuhradená strata  minu-

lých období. 

Udalosti osobitného významu, ktoré 

nastali po skončení účtovného obdobia: 

Po skončení účtovného obdobia roka 

2020, za ktoré sa vyhotovuje Výročná 

správa, nenastali, okrem situácie ohľadne 

šírenia ochorenia COVID 19,  žiadne iné 
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významné udalosti, ktoré by mohli mať 

zásadný vplyv na ďalšiu činnosť štátneho 

podniku . Koncom roku 2019 sa prvýkrát 

objavili správy z Číny o ochorení COVID-

19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus 

rozšíril do celého sveta a jeho negatívny 

vplyv nadobudol veľké rozmery. V období, 

v ktorom sa vyhotovuje Výročná správa sa  

situácia neustále mení a nie je možné 

predvídať budúce dopady. Manažment 

podniku pokračuje v monitorovaní situácie 

s COVID-19 a podniká všetky dostupné 

kroky na zmiernenie negatívnych 

ekonomických účinkov na štátny podnik 

a jeho zamestnancov. Vplyv mimoriadnej 

situácie uviedla ÚJ aj v Poznámkach k UZ 

za rok 2020.  

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu 

a vývoja: 

Štátny podnik sa nezaoberá činnosťou 

smerujúcou do oblasti výskumu a vývoja, 

tzn. v priebehu roka 2020 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 iné verejné podujatia 

a s tým spojené generovanie tržieb. 

Obstarávanie dočasných listov, 

obchodných podielov a akcií, dočasných 

listov  obchodných podielov materskej 

účtovnej jednotky (ovládajúcej osoby): 

Štátny podnik v priebehu roka 2020 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.  

 

 


