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Ctené dámy, vážení páni,
Tradícia veľtrhov a výstav existuje v Nitre od roku 1974. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik patrí medzi najdôležitejšie výstavnícke organizácie nielen
v SR, ale aj v krajinách strednej a východnej Európy. Naša výstavnícka organizácia
s takmer 38 ročnou tradíciou je súčasťou 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, obdivované domácimi aj zahraničnými
návštevníkmi, ako aj kultúrna pamiatka - kaštieľ na Dolnej Malante.
Vo vlastnom výstavnom areáli sme v roku 2010 organizovali 29 veľtrhov
a výstav. Náš areál bol aj miestom konania mnohých nevýstavných akcií, koncertov,
spoločenských podujatí a eventov. Pripravovali sme aj národné účasti firiem na výstavách v zahraničí.
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 lesnícke a drevárske technológie. Uvedené oblasti boli doplnené podujatiami, orientovanými na milovníkov zvierat i chovateľstvo.
V rámci zahraničných aktivít výstavisko organizovalo pre rezort pôdohospodárstva aj kolektívne účasti slovenských firiem na piatich zahraničných veľtrhoch
a výstavách.
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 2010.

Ing. Eduard Krcho
riaditeľ

1

2 identifikačné údaje
charakteristika podniku

členovia vedenia podniku
v roku 2010

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik vznikol dňa 1. 1. 2008
transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie Agrokomplex – Výstavníctvo
Nitra. V súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti
v Slovenskej republike.
Výstavný areál s celkovou rozlohou 143 ha, disponuje krytou výstavnou
plochou 40 906 m2, otvorenými plochami využívanými na výstavnícke účely s rozlohou
viac ako 50 000 m2 a dlhodobo predstavuje kvalitnú infraštruktúru pre vystavovateľov
a návštevníkov.
Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi
podnikmi a podnikateľmi s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi na národnej
i medzinárodnej úrovni, rozvíjať obchod a medzinárodnú ekonomickú i vedeckotechnickú spoluprácu organizovaním veľtrhov a výstav vo vlastnom areáli, ako aj národných expozícií SR v zahraničí.
Kultúrnym poslaním je vytváranie komunikačných príležitostí pre odbornú
a laickú verejnosť poskytovaním priestorov na zábavu, kultúrne i spoločenské podujatia.
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.
Súčasťou podniku sú Slovenské poľnohospodárske múzeum, kultúrna
pamiatka kaštieľ na Dolnej Malante i výstavné políčka. Múzeum disponuje výstavnými
pavilónmi s celkovou výstavnou plochou 10 490 m2.
Podnik má dlhodobú vysokú reputáciu v národných i medzinárodných
obchodných kruhoch. Je členom prestížnej Globálnej asociácie výstavníckeho
priemyslu U.F.I. Ďalej je členom Medzinárodnej únie výstavníckej štatistiky so sídlom
v Budapešti CENTREX, ako aj Európskej federácie výrobcov drevospracujúcich strojov
Eumabois a ďalších. Výstava Autosalón Nitra je v nepárnych rokoch prostredníctvom
Združenia automobilového priemyslu SR v kalendári O. I. C. A., čím sa zaraďuje medzi
najprestížnejšie svetové auto-mobilové výstavné podujatia.

Ing. Miloslav Pisár
riaditeľ do 30. 9. 2010

Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:

riaditeľ Slovenského poľnohospodárskeho múzea

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Výstavná 4, 949 01 Nitra
36855642

Ing. Eduard Krcho
poverený vedením podniku od 1. 10. 2010 - 31. 12. 2010
Ing. Marián Török
zástupca riaditeľa, technicko – ekonomický námestník do 4. 10. 2010
Ing. František Ďurkovič
ekonomicko – obchodný námestník od 15. 10. 2010 - 31. 12. 2010
Ing. Adriana Búšová
vedúca ekonomického úseku do 30. 11. 2010
Ing. Ján Medek, PhD
vedúci ekonomického odboru od 18. 10. 2010
Ing. Eduard Krcho
vedúci obchodného úseku do 30. 09. 2010
Ing. Jozef Jenis
vedúci obchodného úseku od 01.01. 2010 - 31. 01. 2010
Vladimír Varga
vedúci výrobného úseku
Ing. Štefan Ballay
vedúci úseku správy a prevádzky
Ing. Jozef Bučka

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel Pš vložka 10007/N
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web:

+421 37 6572 111
+421 37 733 58 59
agrokomplex@agrokomplex.sk
www.agrokomplex.sk

Právna forma:
Zakladateľ:

štátny podnik
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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3 organizačná štruktúra
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
mal v roku 2010 nasledujúce hlavné pracoviská:
Úsek riaditeľa
Výrobný úsek
Úsek správy a prevádzky
SPM (Slovenské poľnohospodárske múzeum)
Ekonomický odbor
Obchodný úsek
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3.1 oblasť ľudských zdrojov

4 ciele podniku

Zamestnancom vytvárame vhodné pracovné podmienky. Vzdelávaním
zamest-nancov zvyšujeme ich odbornú spôsobilosť, čím zvyšujeme ich potenciál na
zabez-pečenie cieľov a plnenia úloh v podniku. V posledných rokoch sme zaznamenali
pokles stavu zamestnancov.

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.

Počty zamestnancov v roku 2010 sa vyvíjali nasledovne:

Upevňovať si trhové pozície v rámci existujúceho trhu organizátorov veľtrhov
a výstav v SR, tvorba a rozvoj nových výstavných značiek a mimo výstavných podujatí.

Priemerný evidenčný stav zamestnancov k 31. 12. 2010 celkom
z toho ženy

192
85

Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2010 celkom
z toho ženy

184
82

Poskytnúť vystavujúcim firmám kvalitné priestory pre ich vlastnú komunikáciu
na národnej i medzinárodnej úrovni, ako aj platformu na realizáciu ich marketingových
cieľov.
Vytvoriť vhodné podmienky na podporu vytvárania špecifických mikrotrhov
poskytovaním kvalitných a komplexných výstavníckych služieb.
Rozvíjať obchod, ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu v súlade so
záujma-mi ekonomickej politiky štátu a podporovať mesto, región, národnú ekonomiku i transfer kapitálu a poznatkov.
Plniť ciele Slovenského poľnohospodárskeho múzea, ktoré sú uvedené
v jeho predmete činnosti v súvislosti so zamerním 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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5 predmet činnosti podniku
Ministerstvo pôdohospodárstva 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 - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, má v zmysle zakladacej listiny
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 5137/2007 -420 zo dňa 7. 12. 2007 nasledujúci
základný predmet činnosti:
Podnikateľské činnosti:
organizovanie a realizácia veľtrhov a výstav
zámočnícke práce
vykonávanie jednoduchých stavieb a subdodávok
reklamná činnosť
prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov
prenájom strojov a prístrojov
prenájom tovaru osobnej potreby a zariadenia expozícií
upratovanie
preklady a tlmočenie
tlač a digitálna tlač
podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
prevádzkovanie parkovísk
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
maloobchod v rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických
zariadení do 1000 V a bleskozvodov
pohostinská činnosť, ubytovacie služby
Verejnoprospešné činnosti:
zabezpečovanie činnosti SPM s odborným zameraním a špecializáciou:
dokumentácia agrárnych dejín Slovenska
vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti
pre poľnohospodárske múzejníctvo
spracúvanie dejín poľnohospodárstva v SR
vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok
prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej úzkorozchodnej železnice
v areáli výstaviska v rozsahu udelenej licencie
Charakteristika podnikateľských činností podniku
Rozhodujúci podiel činnosti podniku predstavujú veľtrhy a výstavy, ako základné platformy na komunikáciu cieľových skupín vystavovateľov a návštevníkov. Ako
vyplýva z poslania podniku, dôležitou činnosťou je poskytovanie služieb pre trh. Ide
o komplexné výstavnícke služby, ktoré súvisia s účasťou cieľových skupín na veľtrhoch
a výstavách:

služby pre vystavovateľov:
návrh a realizácia výstavných expozícií
prenájom nábytku
prenájom kuchynského vybavenia
špedičné služby vo výstavnom areáli
skladovacie priestory a sklad pre prázdne obaly
upratovanie expozícií
vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, vrátane revízie
inštalácia telekomunikačných prostriedkov (telefón, fax, internet)
parkovacie preukazy
stlačený vzduch
bilbordy, reklamné pútače, výstavný rozhlas
grafické a tlačiarenské služby
priestory na organizáciu odborných i spoločenských podujatí
ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek
služby pre návštevníkov:
informačné služby
veľtrhový a výstavný spravodajca pri príležitosti konania podujatí
základné informácie o vystavovateľoch uvedené v oficiálnych katalógoch
veľtrhov a výstav
reštauračné a stravovacie služby
prehliadka SPM
služby pre novinárov a médiá:
informačné a technické služby Press centra, ktoré je počas výstav k dispozícii pre zástupcov tlače na poskytovanie aktuálnych informácií z veľtrhového diania
Charakteristika verejnoprospešných činností podniku
Zabezpečenie pestovania najnovších druhov plodín, ukážky ekológie, krajinotvorby a životného prostredia na výstavných políčkach vo výstavnom areáli.
V rámci spolupráce s vysokými a strednými školami navštevujú v priebehu
roka areál SPM študenti Strednej poľnohospodárskej školy v Nitre, ktorí tu absolvujú
praktické a odborné cvičenia.
Príležitostne absolvujú v priestoroch SPM praktické vyučovanie a seminárne
práce študenti UKF v Nitre z katedier histórie, muzeológie, archeológie, manažmentu
kultúry a cestovného ruchu a študenti SPU z disciplíny „dejiny poľnohospodárstva”.
Kultúrno-historická pamiatka kaštieľ Dolná Malanta je využívaná na obchodné
rokovania s rezortom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ale aj
ostatnými rezortmi a Vládou SR, a na vlastné obchodné rokovania a prezentácie.
SPM je príkladom prepojenia podnikania s verejnoprospešnými činnosťami.
Zástupcovia vystavujúcich firiem a návštevníci môžu počas veľtrhov a výstav vidieť
expozície poľnohospodárstva a stánky prezentujúce vývoj remesiel a ich ukážky z pohľadu histórie.
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6 predmet činnosti

Slovenského poľnohospodárskeho múzea
Základné činnosti
Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre je jedinou inštitúciou na Slovensku s odborným zameraním a špecializáciou na dokumentáciu agrárnych dejín Slovenska.
Vykonáva zber materiálov a osvetovo-výchovnú činnosť pre poľnohospodárske múzejníctvo, spracúva dejiny poľnohospodárstva v SR, vykonáva reštaurovanie hnuteľných
a nehnuteľných kultúrnych pamiatok, prevádzkuje kultúrno-technickú pamiatku úzkorozchodnú Nitriansku poľnú železnicu a spravuje skanzen – súbor 33 objektov dobovej
poľnohospodárskej architektúry s funkčnými spracovateľskými technológiami.
Dokumentačná činnosť
Pokračovalo sa v dokumentovaní vývojových tém malovýrobného poľnohospodárstva: charakteristika zaniknutého roľníckeho stavu, života v dedinských komunitách, kultúry bývania a lokálnych dobových foriem spracovateľských technológií mlynárstva, pekárstva, olejárstva, vinárstva, pivovarníctva, liehovarníctva, cukrovarníctva,
mliekarstva a syrárstva, konzervárenstva, garbiarstva, mäsiarstva a spracovania konope
a ľanu, kováčstva, debnárstva a kolárstva, požiarnictva a prípravy pôdy.
V máji bolo v múzeu zahájené elektronické spracovávanie evidencie zbierkového fondu v programe BACH-PRO MUSEUM, kde na štyroch PC pracoviskách prebieha
rekatalogizácia 25 000 ks zbierkových predmetov. Do konca roku 2010 bolo spracovaných 1 479 ks zbierkových predmetov. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
nezískalo múzeum žiadny nový exponát a akvizičná činnosť sa obmedzila na teoretickú
prípravu pre budúci rok. V knižnici už štvrtý rok prebieha elektronické spracovávanie
knižničného fondu (42 877 ks knižničných jednotiek) v programe PROFLIB. Ku koncu
roka bolo spracovaných 2 634 ks knižničných jednotiek. Ročný prírastok knižničných
jednotiek predstavoval 363 ks a počet dochádzajúcich periodík bol 16. V decembri
sa realizovala odborná revízia zbierkových predmetov podľa Zákona 206/2009 Z. z.
o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.
Odborná činnosť v oblasti ochrany, reštaurovania, konzervovania a údržby zbierkového fondu
Pracovníci múzea sa zúčastnili konferencie Odborná ochrana zbierkových
predmetov, ktorá sa konala 20. - 21. 10. 2010 v Bratislave. Za rok 2010 bolo zreštaurovaných 47 ks a konzervovaných 607 ks zbierkových predmetov. Nitrianska poľná
železnica prešla rozsiahlou opravou trate v úseku stanica Skanzen - stanica Brána, kedy
bolo vymenených 590 ks drevených podvalov v hodnote 17. tis. €. Bola realizovaná
komplexná rekonštrukcia jedného vyhliadkového vozňa a na ďalších troch bol urobený náter. Parný rušeň BS - 80 prešiel náročnými tlakovými a revíznymi skúškami
a nevyhnutnými opravami. V skanzene múzea sa vykonávali potrebné stavebné
a technické opravy a na objektoch vinohradnícky domček - Hajloch a Konzum boli
obnovené fasádne nátery.
Odborná činnosť v oblasti vzdelávania a prezentačných aktivít
Technické prostriedky slúžiace na podporu a prezentačné aktivity boli
doplnené o nové komunikačné zariadenia (mobilné telefóny, diktafón, PC a PC
programy, kopírovacie zariadenie a pod.). Začalo sa s prípravou vlastnej webovej
stránky múzea www.spmnitra.sk. Viditeľne narástli aktivity v spolupráci s regionálnymi
médiami (hlavne televíziami). Pracovníci múzea sa zúčastnili vzdelávacieho projektu
„Múzeá 3. generácie“ - kurzy: Múzejná pedagogika, Fund-raising - získavanie finančných
prostriedkov a exkurzie organizovanej Sekciou pre vzdelávanie ZMS v Budapešti.

Výstavné a prezentačné činnosti
Akcie zorganizované na pôde múzea:
„Na 1. koľaji pozor!“ - interaktívna výstava pre deti o železniciach v minulosti zrealizovaná
v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana Bratislava.
„Staviame my máje“ - etnologická akcia, ktorou sa otvorila návštevnícka sezóna v múzeu.
„Nočná prehliadka múzea“ - prezentácia múzea v neobvyklom čase a neobyčajným
spôsobom v rámci podujatia Noc múzeí a galérií.
„Deň detí“ - akcia pri príležitosti MDD pre deti materských a základných škôl.
„Dobrovoľnícka brigáda na Nitrianskej poľnej železnici“ - akcia zameraná na bezplatnú
pomoc priateľov a nadšencov úzkorozchodných železníc pri oprave koľajovej trate a súčastí NPŽ.
„Tradičné senobranie“ - etnologická akcia, ktorou sa návštevníkom MPV Agrokomplex
2010 predstavili technológie a folklór pri výrobe sena v minulosti.
„Traktorparáda“ - 3. ročník - stretnutie historických traktorov (starších ako 30 rokov)
s ukážkami štartovania a jazdy.
„Dni európskeho kultúrneho dedičstva“ - prezentácia industriálnych pamiatok - poľnohospodárskych strojov a technológií, so živými ukážkami výroby povriesiel a lisovania
oleja.
„Mikulášsky vlak“ - akcia pre deti základných škôl spojená s prevádzkou na Nitrianskej
poľnej železnici a vozením na saniach ťahanými koňmi.
Pri príležitosti 25. výročia Nitrianskej poľnej železnice vydalo múzeum klasický kartónový cestovný lístok pre návštevníkov Nitrianskej poľnej železnice.
Účasť na výstavách a veľtrhoch organizovaných mimo múzea na pôde Agrokomplexu:
„Čerpadlá v minulosti“, „Gepeľ fenomén pokroku“ - výstavy pri príležitosti Medzinárodného strojárskeho veľtrhu spojené so živými ukážkami výrobných postupov a technológií v minulosti.
„Jozef Kalina - keramika“ - výstava pri príležitosti MPV Agrokomplex 2010 prezentujúca
figurálne motívy v keramike.
Prezentačné podujatia mimo múzea:
„Festival múzeí“ - Skalica - prezentácia múzea v rámci Zväzu múzeí na Slovensku.
„Svetový deň cestovného ruchu“ - OC Mlyny Nitra - prezentácia múzea - ponuka
spolupráce s cestovnými kanceláriami pri organizovaní zájazdov a školských výletov
do Nitry.
„Najobľúbenejšia turistická atrakcia v Nitrianskom kraji“ - vyhlasovateľ agentúra EPS
Nitra - prezentácia Nitrianskej poľnej železnice ako obľúbenej turistickej atrakcie.
V súťaži obsadila NPŽ 4. miesto spomedzi 9 súťažiacich a predstihla všetky zúčastnené
múzeá regiónu.
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Účasť na zahraničných prezentačných podujatiach:
„Zboze państwu“ - prezentácia múzea na výstave plagátov 50-tych rokov
vlastnými exponátmi (Szreniawa - Poľsko).
Návštevnosť múzea v roku 2010
V roku 2010 navštívilo múzeum 22 729 návštevníkov, Nitrianska poľná železnica
previezla 15 000 návštevníkov a na detskom elektrickom vláčiku sa previezlo 746 detí.
Na návštevnosť sú najsilnejšie mesiace máj, jún, august a september. Návštevnosť
ovplyvňujú akcie organizované múzeom v zmysle programového kalendária.
Plnenie cieľov v oblasti múzejníctva
V máji 2010 sa začalo s elektronickým spracovávaním evidencie zbierkových
predmetov v zmysle Zákona 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách. Rok 2010 je pre
Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre rokom digitalizácie. Nadobudnuté
zbierkové predmety sa rekatalogizujú do elektronickej podoby v zmysle vypracovanej
metodickej smernice. V tejto súvislosti prišlo i k úprave depozitárneho režimu múzea.
Personálnymi zmenami prešla aj komisia na tvorbu zbierok. V základných odborných
činnostiach, ktoré sú múzeá povinné vykonávať, sa stále prejavujú neriešené
problémy z minulosti, z ktorých najviac rezonuje umiestnenie múzea v stavebne
nevyhovujúcich priestoroch bývalej farmy živočíšnej výroby, čo sa stále viac prejavuje
v zhoršujúcom sa fyzickom stave zbierkového fondu a zvyšovaní prevádzkových
nákladov, ktoré však nepokrývajú skutočnú potrebu na sústavné opravy. Pracovníci
múzea sa musia viac venovať opravám objektov a údržbe areálu, často aj na úkor
odbornej a vedeckovýskumnej práce. Nedostatok finančných prostriedkov zabrzdil aj
akvizičnú činnosť, ktorá je jednou z povinných činností múzea a z titulu zanikajúcich
fenoménov národných kultúr, pri vstupe Slovenska do EÚ, jej význam nadobúda ešte
väčší rozmer. Aj napriek uvádzaným nedostatkom sa v múzeu prejavil pozitívny duch
v sprístupňovaní zbierkových predmetov a objektov verejnosti, o čom svedčia uvádzané výstavné a prezentačné aktivity. Spojenie múzea a skanzenu na jednom priestore
je vzácnou skutočnosťou nie len u nás, ale aj v Európe a dáva múzeu priestor pre nové
odborné, výchovno-vzdelávacie a netradičné prezentačné aktivity, cez ktoré by mal
návštevník vnímať múzeum spôsobom vyvolávajúcim nezabudnuteľné zážitky.

7 technicko-organizačné

opatrenia vedúce k zníženiu nákladov v roku 2010
Úsek správy a prevádzky
V zmysle organizačného poriadku v roku 2010 úsek zabezpečoval tieto hlavné úlohy:
- stavebnú údržbu objektov v rámci celého podniku
- prevádzku celého areálu – čistenie komunikácií
- upratovacie práce areálu a poskytovanie týchto služieb vystavovateľom
- komplexnú činnosť v nakladaní s odpadmi
- údržbu zelene a využitie ornej pôdy na pestovanie kultúrnych plodín
- vodárenskú údržbu a realizáciu vodovodných prípojok pre vystavovateľov
- ochranu majetku a osôb, riadenie a organizáciu dopravy a parkovania
Vzhľadom k ekonomickej recesii, ktorá postihla i našu organizáciu, sa všetky činnosti
niesli v prísnejšom ekonomickom režime s maximálnym využitím vlastných zdrojov.
Stavebná údržba bola sústredená na drobné opravy budov a komunikácií s minimálnymi materiálovými nákladmi. Tieto činnosti zahŕňali opravy omietok, dlažby, obkladov
i vonkajších betónových plôch a dlažieb.
Neoddeliteľnou súčasťou prevádzky je starostlivosť o cestné komunikácie. Tieto zahŕňali opravy výtlkov, zametanie, obnovu vodorovného dopravného značenia a v zimnom období odhŕňanie snehu. Väčšina uvedených prác (okrem zametania) bola realizovaná vlastnými pracovníkmi, čím sa ušetrili nemalé finančné prostriedky.
Upratovanie a údržba zelene boli vykonávané svojpomocne i dodávateľsky. Dodávateľsky v prípade nárazových prác, ktoré kapacitne, ani z hľadiska počtu pracovníkov,
nebolo možné zrealizovať.
V oblasti nakladania s odpadmi sa úsek zameral na znižovanie tvorby odpadu,
hlavne komunálneho, ktorý z hľadiska ekonomického tvorí najväčšiu nákladovú
položku. V dôsledku opatrení na znižovanie tvorby odpadu i kvôli menšiemu počtu
vystavovateľov, bola produkcia komunálneho odpadu o 148 t nižšia ako v roku 2009.
Výstavný areál obsahuje i niekoľko kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí
v interiéri i exteriéri. Naši pracovníci sústreďovali svoju činnosť na preventívne prehliadky a operatívne opravy náhlych porúch. Okrem tejto činnosti realizovali i prípojky
vody a kanalizácie pre vystavovateľov vo vlastnej réžii.
Ochrana majetku a osôb na miestach zhromažďovania sa bola zameraná na zvyšovanie bezpečnosti vystavovateľov a návštevníkov. Táto služba bola zabezpečená dodávateľsky. Využitím techniky sa úroveň ochrany majetku oproti roku 2009 zvýšila.
Činnosť úseku bola sústredená aj na odstraňovanie dôsledkov povodní a veterných
smrští. Realizovali sa nízkonákladové opravy striech výstavných pavilónov.
Vykonalo sa odvodnenie vonkajších výstavných plôch a opatrenia na zníženie spotreby
vody – výmena časti vodovodného potrubia v lokalite Malanta – Selenec.
Boli zrealizované aj opatrenia na zvýšenie bezpečnosti prevádzky technických zariadení
a zavedenie systému do preventívnych prehliadok a skúšok technických zariadení.
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Technický úsek
Znižovanie nákladov bolo dosahované uplatnením nasledujúcich postupov:
- Dôraz na výber optimálnych zmluvných produktov dodávateľa plynu na stredných
odberoch.
- Prieskum trhu dodávateľov zemného plynu a elektrickej energie s maximálnym využitím konkurenčného prostredia a tým vyvolanie tlaku na znižovanie jednotkových
cien dodávaných energií.
- Dôsledný monitoring a periodické analyzovanie jednotlivých odberov energetických
médií a pitnej vody.
- Na veľkoodberných miestach elektrickej energie sa podarilo optimalizovať zmluvné
hodnoty mesačných výkonových kapacít s pozitívnym dopadom na zníženie konštantných platieb za distribúciu elektrickej energie.

8 hodnotenie a analýza
vývoja podniku

Plnenie cieľov v oblasti výstavníckej činnosti
V roku 2010 vystavovalo na najvýznamnejších veľtrhoch a výstavách v Nitre
1765 vystavovateľov. 411 vystavovateľov pochádzalo zo zahraničia. Vystavovatelia si
prenajali celkovú čistú výstavnú plochu 63 000 m2. Najdôležitejšie nitrianske výstavy
a veľtrhy navštívilo 185 353 návštevníkov. 4361 návštevníkov pochádzalo zo zahraničia.
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p. s vlastnou výstavnou plochou mal v roku
2010 približne 35 % podiel na celkovej čistej nájomnej výstavnej ploche v Slovenskej
republike.
Nosné témy veľtrhov a výstav boli v roku 2010 nasledovné:
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
a potravinársky priemysel, spotrebný tovar, malé a stredné podnikanie a družstvá,
technológie na spracovanie dreva a drevnej hmoty, lesníctvo, izolačný materiál, psy
a iné domáce zvieratá.
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Agrokomplex 2010

37. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava
19. – 22. 8. 2010.
Súčasťou výstavy boli:
Coopexpo
17. medzinárodná družstevná kontraktačno-predajná výstava
Živnostenské trhy
13. kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov
Regióny Slovenska
8. výstava vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov
Svet koní
medzinárodná kontraktačno-predajná výstava
Obnoviteľné zdroje energie
4. výstava obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie
37. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGROKOMPLEX 2010
sa konala 19. – 22. augusta pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Medzi
vystavovateľmi boli priamo alebo v zastúpení obchodné firmy, dodávatelia a dovozcovia poľnohospodárskych strojov a mechanizácie, technológie rastlinnej a živočíšnej
výroby, nositelia vedy i výskumu, ako aj malí farmári a pestovatelia z tzv. „Priameho
predaja z dvora“.
Základné štatistické údaje
Počet vystavovateľov......................................................................................................................................... 430
Počet zahraničných krajín.....................................................................................................................................9
Celková výstavná plocha vonkajšia aj krytá........................................................................... 11 154 m2
Počet návštevníkov...................................................................................................................viac ako 70 tisíc
Podiel v % odborných návštevníkov.......................................................................................................13%
Počet akreditovaných novinárov ..................................................................................................................69
Stručná charakteristika podujatia
V pavilóne A sa v roku 2010 prvýkrát prezentovali technológie pre rastlinnú
a živočíšnu výrobu. Návštevníci sa mali možnosť v expozícii spoločnosti Techmont
informovať o možnostiach využitia vrtuľníka v zložitých poľnohospodárskych a lesných
terénoch. V pavilóne B predstavili svoje zameranie a produkty výrobcovia biopotravín
zo zahraničia a opätovne prezentovalo širokú ponuku pivovarov aj Slovenské združenie
výrobcov piva a sladu.
5. ročník subvýstavy Obnoviteľné zdroje energie sa konal v pavilóne C, kde počas
konania veľtrhu prebiehali aj tematické prednášky k spracovaniu biomasy. Odbornú
garanciu prednášok prevzal Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v Rovinke
a Združenie Agrobioenergia. Obnoviteľné zdroje energie boli v roku 2010 prezentované
aj na vonkajšej výstavnej ploche, kde vystavovatelia ponúkali širokú paletu doplnkových
a zabezpečovacích zariadení pre vykurovanie.

Veda, výskum a inovácie sa aj v tomto roku predstavili v pavilóne F spolu
s ostatnými inštitúciami ako expozícia Ministerstva pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR. Novým vystavovateľom bola Slovenská agentúra
pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka opäť
úspešne prezentoval v pavilóne F projekt na podporu spotreby mlieka pod názvom
„Objav mlieko“ s atraktívnym programom.
V rámci pavilónu M1 a subvýstavy Regióny Slovenska okrem Múzeí Slovenska,
Nitrianskeho samosprávneho kraja a Remeselného jarmoku, prezentovalo Ministerstvo
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR pokračovanie
Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a prístupu Leader za účasti zahraničných
partnerov, Ministerstva zemědelství Českej republiky a Ministerstwa rolnictwa
i rozwoju WSI Poľskej republiky. Celkovo sa v expozícii predstavilo 22 subjektov
v zastúpení Miestnych akčných skupín z celého územia Slovenskej republiky. V pripravenom sprievodnom programe v pavilóne M1 vystúpilo počas 4 dní celkom 345
účinkujúcich.
Pavilón M2 bol aj tento rok zameraný na „Priamy predaj z dvora“ spojený
s ochutnávkami a predajom „domácich“ mäsových a potravinárskych produktov.
17. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno–predajnej výstavy COOPEXPO sa konal v pavilóne M3 v spolupráci s Družstevnou úniou Slovenskej republiky
a Coop Product Slovensko. Na ploche 650 m2 predstavili svoj výrobný program a produkty zástupcovia výrobných družstiev z celej republiky. Zaujímavou novinkou pre
tento ročník bol bohatý sprievodný program počas celej výstavy, kde žiaci súkromných
stredných odborných škôl návštevníkom predvádzali kulinárske umenie a rôzne
súťaže.
Živnostenské trhy malých a stredných podnikateľov sa aj v tomto roku predstavili v pavilóne M4.
Expozície živočíšnej výroby a 5. ročník Národnej výstavy zvierat sa už tradične konali v pavilónoch a priľahlých vonkajších plochách V a Z. V rámci výstavy
Svet koní pripravil pre odbornú aj laickú verejnosť atraktívny sprievodný program
Národný žrebčín Topoľčianky. 5. ročník Národnej výstavy zvierat priniesol so sebou aj
bohatší sprievodný program, jednotlivé chovateľské zväzy denne, okrem tradičného
predvádzania zvierat, pripravili zaujímavé ukážky v podobe pasenia oviec pastierskym
psom, dojenia oviec, ukážky odhadu mäsa na živých zvieratách a mnohé iné, nielen na
predvádzacej ploche, ale aj pri jednotlivých kolibách. Na veľkých výstavných políčkach
Zväz chovateľov koní Slovenska a Slovenská spoločnosť pre orbu zorganizovali dve
súťažné podujatia. – Furmanské preteky o Dožinkový veniec a Majstrovstvá Slovenska
v orbe dvojzáprahmi.
Poľnohospodárska mechanizácia a technika zaujali svoje miesta na vonkajších plochách E a K, M1 a M2. Vystavovatelia na ostatných vonkajších plochách
ponúkali návštevníkom svoje produkty z oblastí komodít malej záhradnej techniky,
mechanizácie a stavebníctva. Medzi najnavštevovanejšie expozície patrila expozícia malé výstavné políčka VPL1 s ukážkami modernej záhradnej architektúry, zavlažovacích technológií, pestovania rôznych druhov zeleniny a bio-záhradkou. Počas 4
dní veľtrhu sa odborná aj laická verejnosť okrem prehliadky mali možnosť zúčastniť
odborných praktických ukážok strihania a ošetrovania stromčekov, ktorých garantom
bol Slovenský zväz záhradkárov. Záujemcovia o pestovanie netradičných úžitkových
rastlín mali možnosť využiť odbornú prednášku k pestovaniu liečivých rastlín Yacon,
výrazne napomáhajúcich v liečbe civilizačných chorôb a diabetes melitus. Milovníci
pikantného mohli obdivovať Chiliparádu v podobe rôznych druhov pikantných paprík
z celého sveta.
Slovenské poľnohospodárske múzeum pripravilo pre návštevníkov aj historickú expozíciu malého ručného náradia.
Súčasťou veľtrhu bol už tradičný Diplomatický deň. Zmenou v tomto roku
bolo zrušenie Dožinkových slávností. V pavilóne K boli v sobotu odovzdávané rezort-
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né vyznamenania a Ocenenia 5. ročníka Slovenskej pivnej korunky. V priestoroch
Západoslovenskej koliby bola v sobotu vyhodnotená súťaž Šampión výstavy a súťaž
o „Najkrajšie zvieratá“.
V rámci Včelárskej nedele, ktorá sa uskutočnila v pavilóne K, sa jej účastníci
mali možnosť oboznámiť sa so zaujímavými témami a novinkami v chove včiel. Neoddeliteľnou súčasťou boli aj ochutnávky medu, medoviny a výrobkov z včelích
produktov. Odborným garantom Včelárskej nedele bol Ing. Ľudovít Gál, ktorý zároveň
predstavil formou prednášky aj Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského
včelárstva.
Veľké políčka denne ponúkali návštevníkom, v rámci projektu Farmárske
dni, praktické predvádzanie poľnohospodárskej mechanizácie a ukážky poľnohospodárskych prác. Príjemným spestrením bola aj v tomto roku netradičná pohybová
aktivita – hod vidlami do diaľky pod názvom Agrokomplex – Vidlomet Cup.
Novinkou v Agrokomplexe 2010 bol prvý ročník predajnej výstavy Mladých
chovateľov králikov, ktorý sa konal pod gesciou Slovenského zväzu chovateľov.
Súčasťou pavilónu N, kde výstava prebiehala, boli aj expozície plemien morčiat a
exotického vtáctva.
V areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea bol pripravený pre návštevníkov okrem stálej celoročnej výstavy, zaujímavý program v podobe tradičného senobrania v podaní Slovenského koseckého spolku z Horehronia, Traktorparády za účasti 20
traktorov z celého Slovenska starších ako 30 rokov, tradičného jarmoku a sprístupnená
bola i nová výstava „25.rokov Nitrianskej poľnej železnice“.
Ocenenia
V rámci podujatia boli udelené Značky kvality a Farmárska značka kvality. Nechýbali ani ďalšie ocenenia – Zlatý kosák a Šampión veľtrhu, ocenenia hospodárskych
zvierat podľa jednotlivých druhov, ocenenia Družstevnej únie SR a Slovenská pivná
korunka.

9 výstavnícka činnosť
V roku 2010 bolo zorganizovaných 29 veľtrhov a výstav.
Podiel jednotlivých tém veľtrhov a výstav, organizovaných Agrokomplexom
– Výstavníctvo Nitra, š. p. na celkovom objeme produkcie z hľadiska prenajatej čistej
výstavnej plochy v % bol nasledujúci:

Veľtrh/Výstava

Podiel na celkovej prenajatej
výstavnej ploche v %

Svadba od A-Z, Rybársky víkend

1,08

Nábytok a bývanie

34,10

Gardenia, Mladý tvorca, Bocian

11,85

Medzinárodný strojársky veľtrh

18,18

Agrokomplex, Coopexpo, Živnostenské trhy

24,64

Lignumexpo – Les

10,15

V rámci zahraničných podujatí sme zorganizovali účasti firiem v zahraničí
na veľtrhoch a výstavách Biofach v Norimbergu, Medzinárodný zelený týždeň v Berlíne,
Salima v Brne, PLMA v Amsterdame a SIAL v Paríži.
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veľtrhy a výstavy 2010
CELOŠTÁTNA VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV
9. 1. 2010
AQUA THERM NITRA
12. medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej,
meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky
9. - 12. 2. 2010

CAST-EX
16. medzinárodná výstava zlievania a hutníctva
25. - 28. 5. 2010
CHEMPLAST
14. medzinárodná výstava plastov a chémie pre strojárstvo
25. - 28. 5. 2010

SVADBA od A – Z
Všetko pre dokonalú svadbu – 1. ročník
13. – 14. 2. 2010

EMA
10. medzinárodná výstava elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie
25. - 28. 5. 2010

NÁBYTOK A BÝVANIE
20. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov
9. – 14. 3. 2010 9. 3. deň pre odborníkov a novinárov

V-V-I
Veľtrh vedy, vzdelávania a inovácií
25. - 28. 5. 2010

BYTEX
10. výstava bytových textílií a kobercov
9. - 14. 3. 2010 9. 3. deň pre odborníkov a novinárov

JOBEXPO
Veľtrh pracovných príležitostí
Jún 2010

FÓRUM DIZAJNU
13. medzinárodná výstava nábytkového dizajnu
9. - 14. 3. 2010 9. 3. deň pre odborníkov a novinárov

VÝSTAVA PSOV GRAND PRIX SLOVAKIA 2011
27. medzinárodná výstava psov
5. – 6. 6. 2010

NITRACANIS
14. celoštátna výstava psov
27. - 28. 3. 2010

AGROKOMPLEX
37. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava
19. – 22. 8. 2010

RYBÁRSKY VÍKEND
1. kontraktačno-predajná výstava
26.3. – 28. 3. 2010

BIO-AGROKOMPLEX
3. výstava bio-potravín a technológií spracovania
19. – 22. 8. 2010

GARDENIA
14. medzinárodná predajná výstava pre záhradníctvo, záhradkárov,
priateľov bonsajov, kvetov a životného prostredia
22. 4. – 25. 4. 2010

REGIÓNY SLOVENSKA
8. výstava vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov
19. – 22. 8. 2010

BONSAI SLOVAKIA
12. medzinárodná výstava bonsajov a suiseki
22. 4. – 25. 4. 2010
DOMEXPO
Postav si dom!, Komplexná stavebná výstava
22. 4. – 25. 4. 2010
MLADÝ TVORCA
18. predajná výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického
vyučovania
22. 4. – 24. 4. 2010
MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH
18. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií
25. - 28. 5. 2010
EUROWELDING
16. medzinárodná výstava zvárania a zváracej techniky
25. - 28. 5. 2010

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
19. – 22. 8. 2010
COOPEXPO
17. medzinárodná družstevná kontraktačno - predajná výstava
spotrebného tovaru
19. – 22. 8. 2010
SVET KONÍ
9. kontraktačno - predajná výstava
19. – 22. 8. 2010
ŽIVNOSTENSKÉ TRHY
13. kontraktačno - predajná výstava malých a stredných podnikateľov
19. – 22.8. 2010
LIGNUMEXPO - LES
17 výstava strojov, nástrojov, vybavenia a materiálov
pre drevársky a drevospracujúci priemysel
13. medzinárodná lesnícka výstava
5. - 8. 10. 2010
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Svadba od A - Z

1. ročník – Všetko pre dokonalú svadbu
13. - 14. 2. 2010
Hlavné produktové skupiny: svadobné salóny, svadobné agentúry, svadobné obchody, salóny krásy, svadobné obrúčky, šperky, svadobné oznámenia, svadobné kytice,
kvetinové výzdoby, aranžérske a dekoračné služby, svadobné poháre, svadobné torty
a koláče, svadobné limuzíny, hudobná produkcia, video a fotografické služby, svadobná
doprava, miesto svadby a hostiny, párty stany a inventár, iné doplnkové služby atď.
Periodicita konania: každoročná, výstava sa koná od roku 2010
Počet vystavovateľov:........................................................................................................................................50
Počet návštevníkov: ......................................................................................................................................2 743
Celková výstavná plocha prenajatá vystavovateľmi: ........................................................450 m2

Ing. Zuzana Pasulkášová
obchodný manažér

Premiéra 1.ročníka Svadby od A-Z sa úspešne zapísala do povedomia tých, ktorí sa
s myšlienkou na svadbu pohrávajú alebo svoj veľký deň už precízne plánujú.
Výstava bola zameraná nielen na prezentáciu svadobných salónov a agentúr, ktoré
zabezpečujú organizovanie svadieb a iných spoločenských udalostí, ale aj všetkých
doplnkových služieb, ktoré sú potrebné na zorganizovanie dokonalej svadby.
Svadba od A-Z bola venovaná nielen konečnému svadobnému páru, ale jej súčasťou
bolo aj nadviazanie spolupráce medzi jednotlivými spoločnosťami, zameranými na
kompletný servis k svadbám, spoločenským a firemným podujatiam. Jej súčasťou bol
aj atraktívny sprievodný program, kde mali jednotliví vystavovatelia možnosť prezentovať svoje produkty i služby a zároveň, kde si mladí snúbenci našli odpovede na všetky
otázky, ktoré sú spojené s prípravou svadby.
Špeciálne pre návštevníkov 1.ročníka si profesionáli zo svadobného priemyslu pripravili
rady, na čo treba dohliadať pri výbere hudobnej produkcie alebo ako si najlepšie vybrať
a zabezpečiť kvalitné foto a video služby.
Spoluorganizátorom výstavy bola aj agentúra Ceremony zo Šale.
Celkovo 50 vystavovateľov prinieslo mimoriadnu kvalitu a spolu s bohatou návštevnosťou počas oboch dní potvrdili pravidlo, že aj v čase globálnej hospodárskej krízy
zostávajú svadby prioritou každého páru, ktorý túži po krásnej a originálnej svadbe.
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Nábytok a bývanie

20. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov
9. - 14. 3. 2010
Najdôležitejšie podujatie v SR v uvedenej produktovej štruktúre.
Sprievodné výstavy:
Bytex, medzinárodná výstava bytového textilu a kobercov.
Fórum dizajnu, medzinárodná výstava nábytkového dizajnu.
Periodicita konania: každoročná, výstava sa koná od roku 1990.
Hlavné produktové skupiny: bytový nábytok, nebytový nábytok, doplnky interiérov
a exteriérov, bytový textil, svietidlá, elektrické spotrebiče, materiály na výrobu nábytku, bytová architektúra, dizajn, odborné poradenstvo, literatúra atď.
Ing. Jarmila Lukáčová
projektový manažér

Počet vystavovateľov:..................................................................................................................................... 450
Počet návštevníkov: ..................................................................... 63 590 (22 % odborní návštevníci)
Celková výstavná plocha prenajatá vystavovateľmi: .................................................25 000 m2
Veľtrh Nábytok a bývanie 2010 potvrdil svoju pozíciu najväčšieho veľtrhu svojho
druhu v rámci stredoeurópskeho regiónu. Takmer 80 % vystavujúcich firiem sa veľtrhu
zúčastnilo už viac ako po tretíkrát. Hlavné témy tejto prehliadky nábytku boli: Inovácia a kreativita slovenských a svetových výrobcov nábytku, dizajn mladej generácie
a bývanie ako radosť. Súčasťou veľtrhu bol 13. ročník Fóra dizajnu, ktorého spoluorganizátorom je Slovenské centrum dizajnu. Ročník 2010 bol zameraný na účinok
dezénu v interiéri a použitie textilu, ktorý je jeho najčastejším nositeľom.
V súťažiach dominovala oficiálna Cena veľtrhu Nábytok a bývanie 2010, ktorú udelila
medzinárodná komisia v šiestich kategóriách. Odborná verejnosť mala možnosť získať
nové poznatky na seminároch o svetových trendoch vo výrobe nábytku, o používaní
elektroniky v súlade s dizajnom, ako aj v rámci diskusného fóra o možnostiach rozvoja
v nábytkárskom priemysle Európskej únie.
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Rybársky víkend
1. kontraktačno-predajná výstava
26. – 28. 3. 2010
Počet vystavovateľov:........................................................................................................................................ 13
Počet návštevníkov: ...................................................................................................................................... 2500
Celková výstavnáv plocha obsadená vystavovateľmi:.................................................. 1500 m2
Vystavovatelia v oblasti rybárstva a doplnkov sa predstavili v pavilóne G.
Výstava bola slávnostne otvorená dňa 26. marca 2010, výstavu otváral a celú akciu
moderoval Ivan „TULI“ Vojtek.
V rámci prvého ročníka boli prezentované známe značky ako SHIMANO, STORM,
RAPALA, SERT, TRAPER, Willis Worms, Feeder, Geoff Anderson, Graninge, SALMO
woblery, ALBASTAR – nafukovacie člny, Tandembaits, Sportex prúty, Lowrance, Eagle
– sonary a navigačné prístroje, OK FISH - internetový obchod a ďalší.
Gabriela Hudecová
projektový manažér

Záujemcovia o podnikanie v rozvoji akvakultúry a v rybnom hospodárstve mali
možnosť získať odborné informácie a poradenstvo o čerpaní nenávratných finančných prostriedkov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.
Návštevníci, ale aj vystavovatelia, mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky
a ukážky rybolovných techník (praktické ukážky viazania mušiek, výroba rotačiek,
ukážka pretekárskeho náradia na lov rýb prívlačou, súťaž detí v kreslení a prezentácia
disciplíny č. 4 v Rybolovnej technike – záťaž cieľ), ktoré sa konali v rámci sprievodného
programu počas celej doby konania výstavy. Odborné prednášky boli spestrené DVD
projekciou svetoznámeho rybára Jakuba Vágnera, ukážkami detského rybolovného
krúžku ZŠ Veľké Kostoľany a rybárskou tombolou, kde hodnotné ceny venovali samotní
vystavovatelia aj organizátor výstavy.

27

Gardenia

14. medzinárodná predajná výstava pre záhradníctvo,
záhradkárov, priateľov bonsajov a kvetov
22. - 25. 4. 2010
Počet vystavovateľov:......................................................................................................................................175
Počet návštevníkov: ...................................................................................................................................38 827
Celková výstavná plocha prenajatá vystavovateľmi: ................................................... 2 648 m2
14. ročník medzinárodnej predajnej výstavy Gardenia sa niesol v znamení francúzskych
záhrad s funkčnými fontánami, sochami, sedením a rastlinnou výsadbou. Celkom 175
vystavovateľov z piatich krajín vystavovalo na ploche 2 648 m2.

Ing. František Ďurkovič
projektový manažér

Súčasťou výstavy Gardenia bol aj 13. ročník výstavy Bonsai Slovakia tematicky
orientovaný na tvorbu krajinných scenérií a tvarovania tropických drevín. Už pojem
Bonsai Slovakia si návštevníci spájajú s výstavou, ktorá okrem jedinečných bonsajov
je tradične spojená s mimoriadne bohatým a zaujímavým sprievodným programom,
čomu bolo tak aj tento rok. Vzácni hostia zo štyroch kontinentov predvádzali počas
celej doby trvania výstavy non-stop program bonsajovej, kultúrnej, čajovej šou a suši
- šou.
Gardeniu v prvý deň výstavy spestril Sokoliarsky dvor ASTUR s ukážkami práce s lietajúcimi dravcami. Návštevníci mohli obdivovať expozície okrasných kríkov a drevín,
tropických a exotických rastlín, pestrofarebných kvetov či kaktusov. Novinkou tohto
ročníka boli francúzske záhrady doplnené pestrou kvetinovou výsadbou, fontánami,
sochami, či sedením, ktoré mohli návštevníci využiť a stráviť tak príjemné chvíle v krásnom prostredí.
Pre tých, ktorí prišli nakupovať, sa ponuka opäť rozšírila. Nechýbali bonsaje, črepníkové
kvety, talianske okrasné dreviny, orchidei, či holandské cibuľové kvety.
Vonkajšie plochy boli už tradične miestom predaja okrasných kríkov a drevín, tropických rastlín, ovocných stromčekov a kríkov, ruží, letničiek, trvaliek, črepníkových kvetov,
sadeníc jahôd, sukulentov, osív, húb a hubových substrátov.
Nechýbali ani obľúbené doplnky do záhrad – grily, kotlíky, záhradný nábytok, skleníky,
prístrešky, zatrávňovače, terasové podlahy, drevené kúpacie kade, výrobky z vymývaného betónu, záhradná a úžitková keramika, prútené výrobky, ale i malá záhradná
technika a mechanizácia, závlahové systémy, ozdobné, či úžitkové výrobky z dreva.
Návštevníci Gardenie uvítali možnosť priniesť si vlastnú divorastúcu citrusovú rastlinku
a nechať si ju odborne zaštepiť. Počas celej doby výstavy boli taktiež k dispozícii
odborníci poskytujúci poradenskú činnosť.
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Mladý tvorca

18. celoštátna predajná výstava výrobkov žiakov stredných
odborných škôl a stredísk praktického vyučovania
22. - 24. 4. 2010
Počet vystavovateľov:........................................................................................................................................97
Celková čistá výstavná plocha: ...........................................................................822 m2 – 94 stánkov
Celková čistá výstavná plocha
vrátane plochy pre sprievodné akcie v pavilóne A: .......................................................1 701 m2
Výstavu navštívilo celkom 38 827 návštevníkov.

Ing. Miroslav Halmo
obchodný manažér

V tomto roku sa na výstavisku uskutočnil už 18. ročník celoštátnej predajnej výstavy
výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2010, ktorú organizovalo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky za spoluúčasti Združenia pre rozvoj
stredoškolského odborného vzdelávania, Nitrianskeho samosprávneho kraja a v spolupráci s ďalšími samosprávnymi krajmi.
Hlavným cieľom bolo ukázať širokej verejnosti a zástupcom podnikateľských subjektov
výsledky nadobudnutých odborných vedomostí a získaných praktických zručností
žiakov stredných odborných škôl a zároveň inšpirovať žiakov základných škôl a ich
rodičov pri výbere budúceho povolania. Výstava zahrnutá do strategických cieľov
Národného programu kvality Slovenskej republiky, je v rámci kategórie vzdelávanie,
veda, výskum a inovácie vyhodnocovaná ako podpora pri tvorbe systému stredoškolského odborného vzdelávania s dôrazom na dôslednú prípravu mládeže na povolania vo vybraných priemyselných odvetviach v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky.
Súčasťou výstavy boli súťaže „TOP výrobok“ a „Cena za inováciu a technickú tvorivosť“,
ktoré majú z roka na rok stúpajúcu odbornú úroveň. Na výstave sa prezentovalo 97
vystavovateľov a spoluvystavovateľov zo Slovenskej republiky. Potešujúcim faktorom
bolo, že do radov spoluvystavovateľov sa opäť zapojili aj tri školy z Českej republiky.
Výstavu navštívili známe politické osobnosti a pozvanie prijal aj prezident Slovenskej
republiky pán Ivan Gašparovič.
Súčasťou výstavy bola súťaž praktických zručnosti žiakov pripravujúcich sa v odboroch
stolár a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ktorú organizačne zabezpečili SOŠ
drevárska, Krásno nad Kysucou a Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky.
V rámci sprievodného programu sa talentovaní žiaci predstavili tanečnými, speváckymi
a inými vystúpeniami. Návštevníkov výstavy oslovili tiež módne prehliadky so zaujímavými kolekciami na jarnú a letnú sezónu, obľúbený galaprogram a ďalšie vystúpenia
jednotlivcov i súborov.
18. ročník naplnil očakávania nielen vo forme získaných ocenení, komerčného úspechu
pri predaji svojich výrobkov, ale aj pri nadväzovaní nových kontaktov a výmene
skúseností. Za všetkých organizátorov môžeme skonštatovať, že výstava sa stretla
s mimoriadnym ohlasom nielen u zamestnávateľov a odborníkov z oblasti priemyslu
a služieb, ale zaznamenala výnimočný úspech najmä v radoch žiakov základných,
stredných škôl a širokej verejnosti a nadobudla medzinárodný charakter.
Poďakovanie za úspešnú prípravu a priebeh výstavy patrí hlavnému organizátorovi
výstavy Ministerstvu hospodárstva SR, ako aj spoluorganizátorom výstavy ÚNSK
v Nitre a Združeniu pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania v Šuranoch.
Osobitné poďakovanie za úspešný a bezproblémový priebeh výstavy patrí aj členom
Organizačného výboru Mladý tvorca 2011 a členom Odborných hodnotiteľských
komisií.
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Medzinárodný
strojársky veľtrh

17. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení
a technológií
25. – 28.5. 2011
Veľtrh splnil kritériá UFI
Najdôležitejšie podujatie SR v uvedenej produktovej štruktúre
Tematické výstavy:
Eurowelding, medzinárodná výstava zvárania a zváracej techniky
Cast-ex, medzinárodná výstava zlievania, hutníctva a metalurgie
Chemplast, medzinárodná výstava plastov a chémie pre strojárstvo
EMA, medzinárodná výstava elektrotechniky, merania, regulácie a automatizácie
Hlavné produktové skupiny: strojárstvo, materiály, tvárniace stroje a príslušenstvo,
opracovanie kovov, meracia, regulačná a automatizačná technika, zváranie, hutníctvo,
hydraulické prvky, plasty a chémia pre strojárstvo, silnoprúdová elektrotechnika, atď.
Periodicita konania: každoročne, veľtrh sa koná od r. 1994
Ing. Jozef Jenis
projektový manažér

Počet vystavovateľov:..................................................................................................................................... 439
Zastúpenie ďalších firiem: ...........................................................................................................................448
Počet akreditovaných novinárov:........................................................................................................... 105
Celková výstavná plocha prenajatá vystavovateľmi: .................................................23 100 m2
Medzinárodný strojársky veľtrh sa konal už po sedemnástykrát v areáli výstaviska
Agrokomplex v Nitre. Veľtrh bol najväčšou a najvýznamnejšou prezentáciou svojho
druhu na Slovensku a stal sa trvalou súčasťou európskych kalendárov strojárskych
výstav a veľtrhov. Za 17 rokov existencie si vytvoril dobrý kredit a navštevujú ho odborníci z celej Európy. Tohtoročný veľtrh charakterizoval základné trendy ďalšieho vývoja
nášho strojárstva v podmienkach globalizácie a internacionalizácie vzťahov, ale aj pretrvávajúcej globálnej hospodárskej krízy.
17. ročník skončil napriek pretrvávajúcej kríze uspokojivo. Zúčastnilo sa ho 439 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, ktorí na čistej výstavnej ploche viac ako 23 000 m2
zastupovali ďalších 448 firiem z celej Európy i zámoria.
Súčasťou veľtrhu boli 4 tematické výstavy so zameraním na zváranie, zlievanie a hutníctvo, meranie a automatizáciu, plasty a chémiu pre strojárstvo. Okrem sprievodných
odborných akcií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého ročníka veľtrhu, sa uskutočnili súťaže o najlepší exponát veľtrhu „Cena veľtrhu“, o najlepší strojársky výrobok
r. 2009 a súťaž ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2009“. Poďakovanie za
úspešný priebeh veľtrhu patrí Zväzu strojárskeho priemyslu SR, Slovenskej zváračskej
spoločnosti a Slovenskej zlievarenskej spoločnosti, ako spoluorganizátorom veľtrhu
a samozrejme všetkým vystavovateľom, ktorí sa veľtrhu zúčastnili.
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Agrokomplex

37. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava
19. – 22.8. 2011
Výstava spĺňajúca kritéria UFI
Najdôležitejšie podujatie SR v uvedenej produktovej štruktúre
Hlavné produktové skupiny: potraviny a potravinárske produkty, rastlinná a živočíšna
výroba, poľnohospodárska mechanizácia a technológie, technológie pre živočíšnu výrobu, alternatívne a obnoviteľné zdroje energií, rozvoj vidieka a iné.
Periodicita konania: každoročne od roku 1974
Počet vystavovateľov:..................................................................................................................................... 430
Počet návštevníkov: ...............................................................................................................viac ako 70 000
Počet odborných návštevníkov:............................................................................................................13 %
Počet akreditovaných novinárov:........................................................................................................... 169
Celková výstavná plocha obsadená vystavovateľmi netto:...................................11 154 m2
Gabriela Hudecová
projektový manažér

37. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGROKOMPLEX 2010 sa
konala 19. – 22. augusta 2010 pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR. Okrem tradičnej ponuky výmeny trhových informácií pre výrobcov a spracovateľov potravín, obchodných firiem, dodávateľov poľnohospodárskych strojov a mechanizácie, potravinárskych technológií, rastlinnej,
živočíšnej výroby, vedy a výskumu, sa konala už druhýkrát akcia zameraná na ochutnávku a „predaj“ domácich potravinárskych produktov, pod názvom „Priamy predaj
z dvora“.
Súbežne s výstavou prebiehali vo výstavnom areáli aj tematické výstavy: družstevná kontraktačno-predajná výstava COOPEXPO, Obnoviteľné zdroje energie, Bio- agrokomplex, Regióny Slovenska, Živnostenské trhy. Svet koní a Národná výstava
zvierat. Na malých výstavných políčkach už tradične prebiehali ukážky pestovania
okrasných a ovocných drevín a zeleniny.
Počas konania výstavy prebiehali návštevnícky atraktívne podujatia, ako napr.
Slovenské pivné dni, „Objav mlieko“ - projekt na podporu spotreby mlieka, Farmárske
dni s ukážkami strojov na spracovanie pôdy, „Včelárska nedeľa“ spojená s odbornými
prezentáciami a ochutnávkami produktov, Furmanské preteky o dožinkový veniec,
Majstrovstvá Slovenska v orbe dvoj-záprahmi, Výstava mladých chovateľov králikov,
Preteky poštových holubov, Traktorparáda, Tradičné senobranie, Remeselný jarmok.
Počas výstavy boli udelené ocenenia v súťažiach: Zlatý kosák, Šampión výstavy, Značka
kvality a Ceny Družstevnej únie.
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Lignumexpo

17. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov,
zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel

Les

13. medzinárodná lesnícka výstava
5. – 8. 10. 2010
Počet vystavovateľov:..................................................................................................................................... 208
Počet návštevníkov: ...................................................................................................................................13 600
Počet akreditovaných novinárov:..............................................................................................................35
Celková obsadená výstavná plocha:...................................................................................... 11 860 m2
V dňoch 5. až 8.októbra 2010 sa v Nitre uskutočnil veľtrh Lignumexpo – Les 2010. Súčasťou
veľtrhu bol 6. ročník MNS prezentácie materiálov pre drevársky a nábytkársky priemysel.
Nová koncepcia veľtrhu prešla do dvojročného intervalu. Veľtrh Lignumexpo - Les je
zaradený do prestížneho kalendára svetových odborných veľtrhov podporovaných
Európskym združením výrobcov drevoobrábacích technológií EUMABOIS už od roku
2006. Veľtrhu sa zúčastnili vystavovatelia zo Slovenskej republiky, Českej republiky,
Rakúska, Nemecka, Talianska, Veľkej Británie, Fínska, Poľska, Ruska, Izraela a Maďarska.
Vystavovalo sa vo výstavných pavilónoch A, B, C, F, M1, M2 a na voľnej ploche. Okrem
uvedeného veľtrhu prebiehala v pavilóne K Jesenná Gardénia.
Ing. Eduard Krcho
projektový manažér

Veľtrh Lignumexpo - Les 2010, spolu s prehliadkou MNS, bol v pavilóne „K“ slávnostne
otvorený dňa 5. októbra 2010. Na slávnostnom otvorení mali prihovor: štátny tajomník
Ministerstva pôdohospodárstva Gabriel Csicsai, prezident Zväzu spracovateľov dreva
SR Igor Patráš, poverený generálny riaditeľ š. p. Lesy SR Igor Viszlai a poverený riaditeľ
Výstavníctva Agrokomplex Eduard Krcho. Veľtrh sa konal pod záštitou európskeho
združenia výrobcov strojov EUMABOIS.
Najväčšie expozície mali vystavovatelia: KRÁL, s. r. o., Žilina; ITALCOMMA SLOVAKIA, s. r. o.,
Žilina; Združenie BOHEMIA LINE (BALÍNEK TRADE, s. r. o., Sedlčany; MARSHALCZ, s. r. o.,
Albrechtice; STÖRI MANTEL, s. r. o., Zašová); EXCELLENT CD, s. r. o., Zvolen; BOTO, s. r. o.,
Nové Zámky; CENTROGLOB, s. r. o., Košice; EPIMEX ŽILINA, s. r. o., Žilina; FELDER KG,
Hall in Tirol, Rakúsko; HOUFEK, a. s., Golčův Jeníkov, Česká republika a LESY Slovenskej
republiky, š. p. a jeho odštepné závody. Vystavovatelia prezentovali najmodernejšiu
techniku z oblasti vývoja drevárskych strojov a lesníckych zariadení. Hlavnými exponátmi boli u rozhodujúcich predajcov na Slovensku obrábacie CNC centrá na výrobu
plošného nábytku a na opracovanie masívneho dreva napr. na okná, dvere, drevené
schody a pod.
Sprievodný program veľtrhu obohatil účastníkov o poznatky z oblasti vývoja lesného
hospodárstva a modernizácie drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu.
Výstavy boli svojim obsahom a náplňou zamerané pre odbornú verejnosť. Odzrkadľujú
súčasný stav lesného, drevárskeho, nábytkárskeho a všeobecne drevospracujúceho
priemyslu na Slovensku.

37

najdôležitejšie výstavy

organizované externými organizátormi boli v roku 2010

9.1 stratégia

ďalšieho rozvoja podniku

Aqua-therm Nitra – 11. medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky

V roku 2011 podnik plánuje organizovať vlastnými pracovníkmi tieto hlavné výstavnícke
projekty:

Domexpo – komplexná stavebná výstava

Svadba od A-Z

Výstavy psov a chovateľské výstavy
Burzy exotov
Jobexpo – veľtrh pracovných príležitostí
Hlavné skupiny užívateľov podniku
Hlavnými cieľovými skupinami podniku sú malé a stredné podniky do 250 zamestnancov. Ich podiel v zákazníckej štruktúre bol aj v roku 2010 viac ako 90 %. Každé výstavné
podujatie je zhodnotené samostatnou záverečnou správou, ktorá obsahuje základné
informácie o profile výstavy, produktoch a produktových skupinách i hlavných zákazníckych skupinách. Okrem vystavovateľov a návštevníkov v jednotlivých odvetviach sú
hlavné skupiny odberateľov našich produktov:
Ministerstvo pôdohospodárstva ( Agrokomplex, kolektívne účasti v zahraničí)
Ministerstvo hospodárstva (Mladý tvorca, Medzinárodný strojársky veľtrh)
Univerzity a iné odborné a všeobecnovzdelávacie a odborné školy
Výskumné ústavy a vedecké inštitúcie
Médiá (TV, rozhlas, tlačové a iné médiá)
Špecializované odborné zväzy a komory
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Obchodné oddelenia veľvyslanectiev v SR
Politická sféra na komunálnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni

Nábytok a bývanie
Agrosalón, Rybársky víkend
Gardenia, Mladý tvorca
Medzinárodný strojársky veľtrh
Agrokomplex
Autosalón Nitra
Podnik plánuje okrem veľtrhov a výstav rozšíriť portfólio o mimo výstavné podujatia,
kongresy, konferencie a eventy. Za týmto účelom vytvoriť priestory pre širšie možnosti
využitia areálu – Kongresovú halu a nové kongresové miestnosti.

Širokospektrálna činnosť Slovenského poľnohospodárskeho múzea má v súlade so svojim poslaním viac druhov realizačných výstupov a k tomu aj zodpovedajúce
množstvo užívateľov.
V oblasti tvorby, spracovania a ochrany zbierkového fondu Slovenského
poľnohospodárskeho múzea je cez poľnohospodársky rezort hlavným užívateľom
štát, pretože zbierky zverené SPM sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva
slovenského národa.
V oblasti vyučovania sú to základné, stredné školy celého Slovenska a oboch
nitrianskych univerzít, pre ktoré je múzeum fakultatívnym pracoviskom (experimentálna báza – praktické cvičenia, dejiny poľnohospodárstva, dejiny školstva – prednášky,
muzeológie atď).
V oblasti poradenskej činnosti je to expertízna činnosť pri oceňovaní poľnohospodárskej techniky, tvorbe poľnohospodárskych expozícií, rekonštruovaní pôvodných technologických postupov (film, televízia), zapožičaní exponátov k rôznym
akciám firiem a inštitúcií. Významná je činnosť v oblasti záchrany technických pamiatok,
osobitného významu, menovite úzkorozchodnej poľnej železnice a funkčných strojných technológií spracovateľských objektov SPM. V oblasti svojho špecializovaného
zamerania udržiava SPM aktívnu spoluprácu na medzinárodnej úrovni v rámci AIMA
(Svetová asociácia poľnohospodárskych múzeí) v rámci ICOM a je členom domácich
profesijných organizácií a zväzov ako sú Zväz múzeí Slovenska a jeho sekcií napr. Únie
skanzenov Slovenska.
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10 Vyhodnotenie

• z nákladov zaznamenali najväčší pokles osobné náklady, ktorých pokles dosiahol
až 601 tis. Eur. V súčasnosti však nie je možné kvalifikovať tento pokles ako
správne alebo nesprávne opatrenie,

ekonomických ukazovateľov

• značný pokles nákladov zaznamenala aj spotreba energie,

Podnik vykázal za rok 2010 stratu vo výške 794 903,- € pred zdanením, čistá strata
po zdanení predstavovala 817 533,- Eur. Údaje o hospodárení podniku sú dokumentované v doleuvedenej tabuľke a sú porovnávané s predchádzajúcim hospodárskym
rokom 2009.
Porovnanie ekonomických ukazovateľov v rokoch 2009 a 2010 v tis. Eur.

• z celkovej štruktúry nákladov došlo k zvýšeniu služieb a to o 114 tis. Eur.
Zníženie nákladov nepokrylo neplnenie výkonov celkom ale len časť a to skoro 53 %
straty výkonov. Napriek pokračujúcemu znižovaniu neproduktívnych zamestnancov
klesla aj produktivita práce z pridanej hodnoty o vyše 18 %. Priemerná mesačná mzda
sa upravila na 711,- €. Stále však nedosiahla úroveň z roku 2008 (745,- €).
Verejnoprospešná činnosť Slovenského poľnohospodárskeho múzea vykázala stratu
374 tis. Eur.

skutočnosť
2010

skutočnosť
2009

Δ
2010

Δ 2010/2009
(%)

Výnosy celkom

5317

7052

-1735

-25

z toho: výkony

5279

6991

-1712

-24

Náklady celkom

6112

7009

-897

-13

z toho: spotrebované
nákupy

1052

1391

-339

-24

Výstava

2010

2009

2010-2009

Služby

1694

1580

114

7

Nábytok a bývanie

1643

1903

-260

Osobné náklady

2146

2747

-601

-22

433

433

0

Dane a poplatky

336

340

-4

-1

1210

1470

-260

Odpisy

759

777

-18

-2

85

75

10

Ostatné náklady

125

174

-49

-28

98

77

21

Výsledok hospodárenia pred
zdanením

-795

43

-838

-1949

-13

-2

-11

36

32

4

-6

6

-100

66

82

-16

23

4

19

475

-30

-50

20

Výsledok hospodárenia po
zdanení

-818

45

-863

-1918

91

89

2

Pridaná hodnota

2533

3917

-1384

-35

29

19

10

Počet zamestnancov

184

234

-50

-21

62

70

-8

1056

1760

-704

13766

16739

-2973

-18

447

599

-152

711

652

59

9

609

1161

-552

553

630

-77

381

412

-31

172

218

-46

320

187

133

203

138

65

117

49

68

0

428

-428

0

402

-402

0

26

-26

Ukazovateľ

Produktivita práce z pridanej
hodnoty
Priemerná mesačná mzda

Porovnanie hospodárenia podniku podľa uskutočnených výstav a veľtrhov

Mladý tvorca

Gardenia

Daň z príjmov splatná
Daň z príjmov odložená

Z obchodnej činnosti výstavníctva boli hospodárske výsledky väčšinou klesajúce.
Výsledky jednotlivých najdôležitejších výstav dokumentuje tabuľka nižšie.

DOMEXPO

MSV

Zdroj: Účtovné výkazy 2010 a 2009

Výnosy v podniku predstavujú hlavne tržby z výstavníckej činnosti. Týmito
činnosťami sú najmä prenájom výstavnej plochy a služby spojené s realizáciou výstavy.
Tieto služby sú rozsahovo rôzne. Spočívajú v aranžovaní výstavy, výroby výstavných
stánkov, prenájmu hnuteľných vecí, zabezpečenia pohostenia a služby marketingu.

Agrokomplex

Lignumexpo/Les

• obrat výnosov z výstav v roku 2010 o 1712 tis. Eur, v porovnaní s minuloročným
poklesom je zníženie menšie, v roku 2009 sa znížili tržby z výstav až o 2 650 tis. Eur,
• pokles ostatných výnosov bol 23 tis. Eur, ktorý tiež predstavoval značné zníženie
miery poklesu oproti roku 2009, kedy bol tento pokles až 415 tis. Eur,
• celkové náklady poklesli o 897 tis. Eur,

Autosalón

41

Zo všetkých výstav a veľtrhov najväčší pokles obratu výnosov vykázal Medzinárodný
strojársky veľtrh. Pokles v tržbách bol až 704 tis. Eur. Po ňom v negatívnych výsledkov
nasledovali výstavy Nábytok a bývanie a Agrokomplex. Zlé ekonomické výsledky možno
prisudzovať zhoršenému ekonomickému a podnikateľskému prostrediu vplyvom svetovej hospodárskej krízy. Neuskutočnenie výstavy Autosalón nepredstavovalo veľký
pokles tržieb a to hlavne preto, že posledná výstava Autosalón sa na tržbách prepadla
až o 1 056 tis. Eur. Z marketingového hľadiska však neuskutočnenie tejto výstavy mohlo
spôsobiť zníženie výnosov pre budúce roky. Aj tu však negatívny vývoj spôsobila ekonomická kríza, ktorá vo veľkej miere znížila dopyt po automobiloch. Naopak, jedna
z mála výstav, ktorá dosiahla zvýšenie obratu tržieb bola „akcia“ Lignumexpo, jeseň
2010.
Výsledky hospodárenia za rok 2010 nemožno zo žiadneho hľadiska hodnotiť kladne.
Hospodársky výsledok pred zdanením, odpismi a úrokmi (EBITDTA) vykázal stratu
36 tis. Eur. Pri tomto tempe hospodárenia by sa mohla ohroziť solventnosť podniku.
Negatívne hospodárenie spôsobila nepochybne prehlbujúca sa kríza na trhu tovarov
a služieb ako aj nesprávne a neefektívne rozhodnutia manažmentu. Rozhodnutia manažmentu nepochybne smerovali k snahe dosiahnuť zisk. Z hľadiska obchodného však
neboli dostatočne predvídavé.
Investičné výdavky
Financovanie investičných výdavkov bolo zabezpečené z vlastných zdrojov a to z odpisov a ziskov z minulých rokov. Podnik v roku 2010 obstaral dlhodobý majetok vo výške
117 tis. Eur (podľa štruktúry uvedenej v tabuľke nižšie). Reprodukcia obstarania dlhodobého majetku týmto zabezpečená nebola.
Obstaranie vybraného dlhodobého majetku a stav majetku a zdrojov jeho krytia
2010

2009

Nehmotný majetok

42

4

Stavby

65

48

stroje, zariadenia a ostatné

10

53

117

105

173

-8

-5

Pohľadávky

189

425

-236

-56

Finančný majetok

2374

2353

21

1

Prechodné aktíva

44

24

20

83

Majetok spolu

24930

24483

447

2

Vlastné imanie

24326

23910

416

2

z toho: základné imanie

24835

23753

1082

5

18

15

3

20

Fond reprodukcie majetku

334

291

43

15

Neuhradená strata minulých
rokov

-44

-194

150

-77

Výsledok hospodárenia

-818

45

-863

-1918

Záväzky

585

564

21

4

20

9

11

122

24930

24483

447

2

Prechodné pasíva
Zdroje krytia spolu
Zdroj:´ Účtovné výkazy 2010 a 2009

Podnik zaznamenal najväčšie pohyby vlastného imania v základnom imaní. To sa zvýšilo v dôsledku ROEP, ornej pôdy získanej na základe Delimitačného protokolu medzi
SPF Bratislava a podnikom. Podnik predložil dňa 19. 2. 2010 na Správu katastra v Nitre
všetky podklady na zápis pozemkov do listu vlastníctva. Zápis zmeny základného
imania bol zrealizovaný až v roku 2011. Podrobné zmeny vo vlastnom imaní uvádzajú
poznámky k účtovnej závierke.
V obežnom majetku najväčší pokles vykázali pohľadávky z obchodného styku. Tento
pokles je výsledkom znížených tržieb. K zvýšeniu obežného majetku došlo v likvidných
finančných prostriedkoch.
Na rizikové pohľadávky boli tvorené opravné položky vo výške 2652 Eur.
Vlastné imanie zrástlo v dôsledku uvedených skutočností vyššie o 416 tis. Eur.
Návrh na úhradu straty vedenie podniku navrhuje v nasledovnom poradí:
• vyčerpanie rezervného fondu
• vyčerpanie Fondu reprodukcie a technického rozvoja
• znížiť základné imanie o zvyšok neuhradenej straty
Účtovná závierka bola overená audítorom dňa 25. marca 2011 s týmto názorom:
„Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu štátneho podniku Agrokomplex –
Výstavníctvo Nitra, štátny podnik k 31. decembru 2010, výsledok jej hospodárenia
a peňažné toky za uvedený rok v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.“

skutočnosť skutočnosť
2010-2009 % zmena
2010
2009
Obežný majetok celkom

165

Rezervný fond

Zdroj: Účtovné výkazy 2010 a 2009 a vlastné prepočty

Dlhodobý neobežný majetok

z toho: zásoby

22158

21508

650

3

2728

2951

-223

-8

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia tejto výročnej správy nastala
skutočnosť vplývajúca na výročnú správu a to zapísanie zvýšeného základného imania
do Obchodného registra SR a teda aj zmena Zakladacej listiny.
Podnik v roku 2010 nevynakladal prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
Podnik nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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10.1 finančná analýza

Ukazovateľ finančnej samostatnosti ostal nezmenený vo výške 0,98 čo je nad odporúčanú hodnotu. Znamená to, že podnik je finančne samostatný a podiel cudzieho
kapitálu na celkovom majetku sú iba 2 %.

Finančná analýza podniku
Ukazovateľ

mer.j.

2010

2009

Optimum

Zlaté bilančné pravidlo

koef.

1,098

1,112

1

Čistý činný kapitál

tis.Eur.

2359

2593

Max

Okamžitá likvidita

koef.

6,43

6,58

0,2-0,8

Bežná likvidita

koef.

6,95

7,77

1-1,5

Celková likvidita

koef.

7,39

8,25

2-2,5

Rentabilita investovaného kapitálu

%

-3,19

0,18

Max

Rentabilita vlastného kapitálu

%

-3,36

0,19

Max

Rentabilita tržieb

%

-15,5

0,65

nad 1

Rentabilita nákladov

%

-13,38

0,64

nad 1

Celková zadĺženosť

%

2,4

2,3

do 40

Ukazovateľ úverovej zadĺženosti

koef.

0

0

Obrat celkových aktív

koef.

0,21

0,29

Obrátka zásob

koef.

31,99

40,26

Doba inkasa pohľadávok

dni

13,1

22,21

do 30

Doba splatnosti záväzkov

dni

22

18,74

do 30

Opotrebovanosť dlhodobého majetku

koef.

62,08

58,94

Ukazovateľ finančnej samostatnosti

koef.

0,98

0,98

Podľa hodnotených ukazovateľov je podnik stabilný a jeho finančná situácie je stále
priaznivá, čo sa odráža v stave finančných prostriedkov na bankových účtoch. Na udržanie súčasného stavu však musí zmeniť svoje hospodárenie, inak hrozí strata solventnosti. Za hlavné ciele by si mal podnik určiť rekonvalescenciu obchodnej činnosti, ktorá
by dokázala zvýšiť tržby o 12 až 15 %.
Podnikateľský zámer štátneho podniku na rok 2011
•
•
•
•
•
•
•

0,3-0,5

zdroj: Účtovné výkazy 2010,2009 a vlastné prepočty

Prioritou pre rok 2011 je zachovanie kontinuity kľúčových výstav a zároveň rozvoj
nových výstavných aktivít a podujatí vo výstavnom areáli.
V roku 2011 plánuje podnik dosiahnuť tržby vo výške 5986 tis. Eur. To však len s ústupom hospodárskej recesie u hlavných obchodných partnerov.
Podnik bude naďalej prijímať opatrenia zmierňujúce dopady finančnej krízy, zároveň
si voči dodávateľom udrží nezmenenú solventnú úroveň.
Skvalitnenie a zefektívnenie služieb.
Zvýšenie produktivity práce.
Skvalitnenie komunikácie s vystavovateľmi a návštevníkmi, rozšírenie mimo výstavných služieb pre vystavovateľov.
Komerčné využívanie výstavného areálu aj mimo výstav a veľtrhov:
Celoštátna výstava poštových holubov
Burzy exotov
Kontraky textilu
Kontrakty obuvi
Koncerty, plesy, párty
Firemné dni a teambuildingové akcie
Výstavy psov
Imatrikulácie a stužkové slávnosti
Veľká cena Nitry v mariáši

Zlaté bilančné pravidlo udáva, či dlhodobý majetok je krytý vlastným kapitálom.
Koeficient 1,098 vyjadruje prekapitalizáciu podniku, t. j., že má vyššie hodnoty vlastného kapitálu ako je zostatková hodnota dlhodobého majetku z dôvodu, že neboli
preinvestované odpisy minulých rokov. Čistý činný pracovný kapitál vyjadruje rozdiel
medzi obežným majetkom a splatnými krátkodobými záväzkami. Ukazovateľ je priaznivý, nie však priaznivejší ako v minulých rokoch.
Okamžitá likvidita a bežná likvidita, ktorá vyjadruje pomer peňazí a pohľadávok ku
krátkodobým záväzkom je vysoko nad odporúčané rozpätie, celková likvidita vyjadruje
pomer celkového obežného majetku ku krátkodobým záväzkom, dosahuje taktiež
vysoké hodnoty nad odporúčané rozpätie, čo značí, že spoločnosť má dostatok zdrojov na úhradu splatných záväzkov.
Ukazovatele rentability vplyvom vykázanej straty predstavujú záporné hodnoty.
Funkcia rentability má klesajúcu tendenciu.
Celková zadĺženosť podniku je 2,4 %, je veľmi nízka. Podnik nemá úvery ani iné podobné dlhodobé záväzky. Obrátka celkových aktív a zásob vplyvom zníženia tržieb
poklesla. Doba inkasa pohľadávok sa skrátila na 13 dní. Podnik spláca záväzky v priemernom intervale 22 dní, čím si platobnú disciplínu mierne predĺžil. Táto zmena však
vyplýva aj zo zmien v štruktúre dodávateľov podniku.
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11 veľtrhy a výstavy 2011
CELOŠTÁTNA VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV
15. 1. 2011
AQUA THERM NITRA
13. medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej,
meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky
8. - 11. 2. 2011

EUROWELDING
17. medzinárodná výstava zvárania a zváracej techniky
24. - 27. 5. 2011
CAST-EX
17. medzinárodná výstava zlievania a hutníctva
24. - 27. 5. 2011

SVADBA od A – Z
Všetko pre dokonalú svadbu – 2. ročník
12. – 13. 2. 2011

CHEMPLAST
15. medzinárodná výstava plastov a chémie pre strojárstvo
24. - 27. 5. 2011

NÁBYTOK A BÝVANIE
21. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov
8. – 13. 3. 2011 8. 3. deň pre odborníkov a novinárov

EMA
11. medzinárodná výstava elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie
24. - 27. 5. 2011

BYTEX
11. výstava bytových textílií a kobercov
8. - 13. 3. 2011 8.3. deň pre odborníkov a novinárov

VÝSTAVA PSOV GRAND PRIX SLOVAKIA 2011
28. medzinárodná výstava psov
4. – 5. 6. 2011

FÓRUM DIZAJNU
14. medzinárodná výstava nábytkového dizajnu
8. - 13. 3. 2011 8.3. deň pre odborníkov a novinárov

AGROKOMPLEX
38. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava
18. – 21. 8. 2011

NITRACANIS
15. celoštátna výstava psov

REGIÓNY SLOVENSKA
9. výstava vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov
18. – 21. 8. 2011

AGROSALÓN
3. medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky
30. 3. – 2. 4. 2011

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
18. – 21. 8. 2011

RYBÁRSKY VÍKEND
2. kontraktačno-predajná výstava
31.3. – 3. 4. 2011

COOPEXPO
17. medzinárodná družstevná kontraktačno - predajná výstava spotrebného tovaru
18. – 21. 8. 2011

GARDENIA
15. medzinárodná predajná výstava pre záhradníctvo, záhradkárov,
priateľov bonsajov, kvetov a životného prostredia
14. 4. – 17. 4. 2011

ŽIVNOSTENSKÉ TRHY
14. kontraktačno - predajná výstava malých a stredných podnikateľov
18. – 21. 8. 2011

BONSAI SLOVAKIA
13. medzinárodná výstava bonsajov a suiseki
14. 4. – 17. 4. 2011

AUTOSALÓN NITRA
18. medzinárodná výstava osobných, nákladných, úžitkových vozidiel
a autopríslušenstva
28. 9. – 3. 10. 2011

DOMEXPO
Postav si dom! Komplexná stavebná výstava
14. 4. – 17. 4. 2011

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA ZVIERAT
November 2011

MLADÝ TVORCA
19. predajná výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl
a stredísk praktického vyučovania
14. 4. – 16. 4. 2011

NITRACANIS
15. medzinárodná výstava psov
November 2011

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH
18. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií
24. - 27. 5. 2011
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Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Výstavná 4
SK – 949 01 Nitra
Telefón: 037 657 21 11, Fax: 037 733 58 59
www.agrokomplex.sk, agrokomplex@agrokomplex.sk
IČO: 36855642, DIČ: 2022506651, IČ DPH: SK2022506651

