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         ÚVODNÉ SLOVO 

Vážení obchodní partneri, 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, je od svojho založenia stálicou       v 
oblasti výstavníctva a popri podnikateľských aktivitách zabezpečuje aj činnosť Slovenského 
poľnohospodárskeho múzea. 

V roku 2016 došlo v štátnom podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO k zmenám vo 
vedení spoločnosti a vznikol nový manažérsky tím, ktorého cieľom je rozvoj podniku, rast 
tržieb a spokojní vystavovatelia a návštevníci. V zmysle zadania od zakladateľa, Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vedenie podniku pracovalo na týchto prioritách:   

1. Zmeny vo vnútropodnikovej organizácii (cieľ zefektívnenie a modernizovanie 
vnútropodnikových postupov). 

2. Zmeny v oblasti obchodu a marketingu (cieľ zvýšenie konkurencieschopnosti, 
zvýšenie príjmov a podpora zvýšenia návštevnosti zmenou reklamy a propagácie 
výstav). 

3. Zmeny v oblasti organizácie výstav (využitie moderných multimediálnych prezentácii, 
viac odborného sprievodného programu, zmeny v samotných koncepciách výstav, tak 
aby nebol každý ročník jednotlivých výstav rovnaký ako predošlé). 

4. Príprava investičných akcií (cieľ zatraktívniť výstavný areál a zabezpečiť jednak 
energetickú úsporu výstavných priestorov, ako aj zlepšiť samotnú infraštruktúru 
výstavného areálu). 

Zmenou názvu a loga sme zvýraznili postavenie podniku ako inštitúcie celoslovenského 
významu a národného charakteru. Zároveň priznávame hlavnú podstatu podniku a to 
prezentáciu úspechov v oblasti poľnohospodárstva, ako aj prezentáciu výsledkov dopadu 
opatrení nášho zakladateľa, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Uplatňovaním náročného a férového komerčného správania chceme naplniť  očakávania 
vystavovateľov a návštevníkov a byť silným hráčom v oblasti výstavníctva. 

Predložená výročná správa dokumentuje vykročenie za týmito cieľmi. 

 

 

JUDr. Mário Dinga 

Riaditeľ 
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Charakteristika podniku  

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

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

potvrdzuje viac ako 40 rokov tradičných ale aj inovatívnych, no hlavne jedinečných podujatí. 

Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami 

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

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

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

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

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

podujatia. Súčasťou podniku sú Slovenské poľnohospodárske múzeum a výstavné 

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

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

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

múzejníctva je skúmať na základe existujúceho zbierkového fondu historický vývoj 

poľnohospodárstva a sprostredkovávať informácie o ňom verejnosti,  udržiavať existujúcu a 

vytvárať novú exponátovú i poznatkovú bázu. 

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

Je členom Stredoeurópskej výstavníckej aliancie CEFA a Európskej federácie výrobcov 

drevospracujúcich strojov Eumabois a ďalších. 
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Krátko z histórie 

Myšlienka založenia výstavníckej organizácie na podporu agro-potravinárskeho komplexu 

vzišla od rezortu pôdohospodárstva. História organizácie siaha do roku 1973, kedy v záujme 

zvýšenia účinnosti propagácie rezortu poľnohospodárstva a zabezpečovania jeho účelovej 

činnosti vzniklo 1.1. 1973 Výstavníctvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Po 

odovzdaní výstavného areálu do užívania v roku 1974, sa podnik začlenil do pôsobnosti 

MSCPV, o.p. (Majetok stálej celoslovenskej poľnohospodárskej výstavy) v Nitre. Z 

rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR sa s účinnosťou od 1.1. 1976 zriadila 

účelová organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo stálej celoštátnej poľnohospodárskej 

výstavy v Nitre, s počtom 380 zamestnancov. Pôvodné zameranie vtedajšej výstavy 

Agrokomplex bolo predovšetkým didakticko-náučné. Semináre, súťaže a prednášky počas 

výstavy pomáhali naďalej zdokonaľovať odvetvie poľnohospodárstva. Z tohto obdobia 

nemožno nespomenúť progresívne projekty sadovej architektúry a starostlivosti o pôdu, 

moderné formy v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Najväčšej pozornosti sa tešili najnovšie 

vynálezy poľnohospodárskej mechanizácie. Na prvom ročníku didakticko-náučnej výstavy 

Agrokomplex sa zúčastnilo 53 vystavovateľov. Piaty ročník privítal 131 firiem. V roku 2007 ich 

bolo viac ako 600.  V roku 1989 bola z rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR 

zriadená príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Od tohto obdobia sa 

postupne pripravovali i nové témy veľtrhov a didakticko-náučné zameranie výstavy 

Agrokomplex sa menilo na komerčné s cieľom vytvoriť moderné informačné výstavné a 

veľtrhové podujatia zamerané na trh. Začali sa organizovať nové veľtrhové projekty, z 

ktorých dnes najúspešnejšie sú zamerané na nábytok a bývanie, strojárstvo, zváranie, 

zlievane a metalurgiu, stavebnú mechanizáciu, záhradkárstvo, automobily, lesníctvo a 

drevospracujúce technológie. 

Prehľad základných charakteristík 

Rozloha výstavného areálu   143 ha 

Celková kapacita   90 906 m2 

Krytá výstavná plocha v pavilónoch   40 906m2            

Voľná výstavná plocha   50 000 m2 

Počet pavilónov   15 

Kongresová hala   1 

Kongresové miestnosti   5 
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Časové míľniky 

1973 - Rok založenia – Výstavníctvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu 

1976 - Účelová organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo 

1989 - Príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra 

2008 – Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 

2017 - agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

 

Obchodný názov: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Sídlo: Výstavná 4, 949 01 Nitra  

IČO:36855642  

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

 
T: +421 37 6572 111  

F: +421 37 733 58 59  

E: agrokomplex@agrokomplex.sk 

Web: www.agrokomplex.sk  

 
Právna forma: štátny podnik  

Zakladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

 

Členovia vedenia podniku v roku 2016:  

Riaditeľ 

Ing. Eduard Krcho -  do 10.6.2016 

Ing. Jozef Muzika - od 11.6.2016 do 3.8.2016 

JUDr. Mário Dinga - od 4.8.2016 - trvá 

Výrobno - technický námestník 

Ing. Jozef Muzika 

Ekonomicko - obchodný námestník 

Ing. Miloš Čeretka 

mailto:agrokomplex@agrokomplex.sk
mailto:agrokomplex@agrokomplex.sk
http://www.agrokomplex.sk/
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OBLASŤ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

  

Zamestnancom vytvárame vhodné pracovné podmienky. Vzdelávaním zamestnancov 

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

plnenia úloh v podniku. 

 

Počty zamestnancov v roku 2016 sa vyvíjali nasledovne:  

priemerný evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2016 celkom: 166 

 - z toho ženy:  60 

fyzický stav zamestnancov k 31.12.2016 celkom: 168 

 - z toho ženy:  60 
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CIELE PODNIKU 

 

Posilnenie trhovej pozície v rámci trhu organizátorov veľtrhov a výstav na Slovensku. 

Podpora Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v podobe  

medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex a kolektívnych 

účastí na veľtrhoch a výstavách potravinárskeho a poľnohospodárskeho zamerania vo svete.  

Tvorba a rozvoj nových výstavných značiek. 

Organizácia mimo výstavných podujatí a eventov. 

Zvýšenie kvality služieb vystavovateľom a návštevníkom.  

Rekonštrukcia areálu výstaviska. 

Rast tržieb a majetku spoločnosti. 
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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:  

 

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  

 upratovacie práce  

 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  
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 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  

 

PREDMET ČINNOSTI 
SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO MÚZEA 
 
Základné činnosti 

     Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, ako organizačná jednotka agrokomplex 

NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š.p. v roku 2016 plnilo základné odborné činnosti v zmysle zákona 

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

Slovenska. Vo všetkých odborných činnostiach: akvizícii, osvetovo-výchovnej práci, 

v spracovávaní histórie poľnohospodárstva, v konzervovaní a reštaurovaní zbierkových 

predmetov a pamiatok, v prevádzkovaní kultúrno-technickej pamiatky Nitrianskej poľnej 

železnice, v správe a prevádzke poľnohospodárskeho skanzenu – súboru 33 objektov dobovej 

poľnohospodárskej architektúry sa naplno prejavil fenomén interaktívnosti, čo viedlo 

k zmene pohľadu na poslanie múzea v dnešnej dobe. 

 

Dokumentačná činnosť 

     Rozpracované témy malovýrobného poľnohospodárstva v oblastiach etnológie, 

spracovateľských technológií a poľnohospodárskej mechanizácie sa dopĺňali a odborne 

spracovávali katalogizáciou zbierkových predmetov. Počet knižničných jednotiek v knižnici 

múzea k 31. 12. 2016 vzrástol na 51 621 ks. Za rok 2016 sa skatalogizovalo 2041 ks 

knižničných jednotiek v programe PROFLIB.  

 



 
 

11 
 

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

fondu 

     Odborná ochrana zbierkových predmetov sa uskutočňovala konzervovaním, 

reštaurovaním,  opravou strojov a mechanizácie . Spolu bolo konzervovaných 

a reštaurovaných 500 ks zbierkových predmetov 

 

Akcie zorganizované na pôde múzea: 

– Noc múzeí a galérií 

– Ukážky historických bojov z obdobia 2. svetovej vojny 

– Traktorparáda 

– Dožinkové slávnosti 

– Ukážky mlátenia 

– Svätoplukova podkova 

– Mikulášsky vlak 

 

Návštevnosť múzea v roku 2016 

     Nový pohľad na múzejníctvo a múzeum, interaktívnosť, nové, netradičné formy 

prezentácie a aktivít sa najviac prejavili v návštevnosti múzea. Návštevnosť múzea bola  

celkom 26 532 návštevníkov, z toho 972 neplatiacich návštevníkov. 
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HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA PODNIKU  

 

V roku 2016 vystavovalo na veľtrhoch a výstavách v Nitre 11 720 vystavovateľov 

vrátane Burzy exotov, Farmárskych trhov a Medzinárodnej výstavy psov. 

Vystavovatelia si prenajali celkovú čistú výstavnú plochu 286 951 m2 a výstavy a 

veľtrhy navštívilo 565 287  návštevníkov.  

 

Veľtrhy a výstavy boli v roku 2016 zamerané na nasledovné nosné témy:  

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

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

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

elektrotechnika, meranie a automatizácia, poľnohospodárstvo, mechanizácia, potravinársky 

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

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

a stavebno-stolárskych výrobkov, farmári, hospodárske a domáce zvieratá.  

 

 

CHARAKTERISTIKA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH VÝSTAV A VEĽTRHOV V ROKU 2016 

 

SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2016 

8.ročník – Všetko pre dokonalú svadbu  

22. – 23. 1. 2016 

Periodicita konania: raz za rok 

Počet vystavovateľov: 82 

Počet návštevníkov: 5 284 

Celková výstavná plocha prenajatá vystavovateľmi: 5 172 m2 
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NÁBYTOK A BÝVANIE 2016  

26. medzinárodný veľtrh nábytku bytových doplnkov , dizajnu a architektúry   

8.-13.3.2016 

Sprievodné výstavy: FÓRUM DIZAJNU - medzinárodná výstava nábytkového dizajnu. 

Periodicita konania: raz za rok 

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

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

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

Počet vystavovateľov: 450 

Počet návštevníkov: 75 289  

Celková výstavná plocha prenajatá vystavovateľmi : 24 000 m2  

Počet akreditovaných novinárov: 230 

 

RYBÁRSTVO A POĹOVNÍCTVO 2016 

7. ročník kontraktačno-predajnej výstavy 

1.-3.4.2016 

Tematické výstavy: Včelárstvo - 2. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, včelích 

produktov a súťaže v medovine 

Periodicita výstavy: každoročne 

Počet vystavovateľov: 50 

Celková výstavná plocha prenajatá vystavovateľmi : 2 400 m2 

Počet návštevníkov: 7 890 

 

JOB EXPO 2016 A EUROPEAN JOB DAYS 2016 

6. ročník Veľtrhu práce 

26. – 27.4. 2016 

Tematické výstavy:  European Job Days  
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Periodicita konania: raz za rok 

Hlavné produktové skupiny: pracovné ponuky od slovenských aj zahraničných firiem 

Počet zamestnávateľov: 226 

z toho zahraničných: 43 

Počet zastúpených krajín: 14 

Počet návštevníkov:  51 984 

Počet akreditovaných novinárov: 52 

Celková výstavná plocha: 12 501 

 

MLADÝ TVORCA 2016 

24. celoštátna predajná výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk 

praktického vyučovania 

26. – 28.4. 2016 

Periodicita konania: raz za rok 

Počet vystavovateľov: 234 

Počet akreditovaných novinárov: 52 

Celková výstavná plocha: 4 930 m2 

Počet návštevníkov: 51 984 

 

GARDENIA 2016 

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

a kvetov 

14.-17.4.2016 

Súbežné výstavy: BONSAI SLOVAKIA, DOMEXPO, SOLARIS NITRA 2016,  

Periodicita konania: raz za rok 

Počet vystavovateľov: 304 

Počet návštevníkov: 47 302 

Celková výstavná plocha: 25 412 m2 

Počet akreditovaných novinárov: 128 
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MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2016 

23. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií 

24. – 27.5. 2016 

Tematické výstavy: EUROWELDING, CAST- EX, CHEMPLAST, EMA, TECHFÓRUM 

Periodicita konania: každoročne  

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. 

Počet vystavovateľov a spolu vystavovateľov: 428 

Zastúpenie ďalších firiem: 225 

Počet zastúpených krajín: 23 

Počet návštevníkov: 18 050 

Počet akreditovaných novinárov: 160 

Celková výstavná plocha: 25 500 m2 

 

AGROKOMPLEX 2016 
43. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava 
18. – 21.8. 2016 

Tematické výstavy:  

COOPEXPO, ŽIVNOSTENSKÉ TRHY, REGIÓNY SLOVENSKA, NÁRODNÁ VÝSTAVA 
HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT, CHUŤ TRADÍCÍ A KRÁSY VIDIEKA, OBNOVITEĽNÉ ZDROJE 
ENERGIE, GAZDOVSKÝ DVOR, DNI POĽA - ZELENINÁRSKA ČASŤ, DNI POĽA – 
MECHANIZÁCIA, FARMÁRSKE TRHY, CHRENOVSKÉ STÁNKY A DOŽINKY, ZELENINA ROKA, 
OVOCIE ROKA 

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 

Počet vystavovateľov: 500 

Počet návštevníkov: 110 251 

Celková výstavná plocha: 30 000 m2 
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LIGNUMEXPO 2016 

20. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci 

priemysel 

27.-30.9.2016 

Tematická výstava: LES – 16. Medzinárodná lesnícka výstava  

Periodicita konania: raz za 2 roky 

Počet vystavovateľov: 156 

Počet návštevníkov: 7 600 

Celková výstavná plocha: 12 000 m2 

 

AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2016 

prehliadka osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, 

autopríslušenstva a servisnej a garážovej techniky 

13. – 16. 10. 2016 

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

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

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

inštitúcie a spoločnosti, tuning, komunálna technika. 

Periodicita konania: každoročne 

Počet vystavovateľov: 220 

Počet návštevníkov: 150 316 

Počet akreditovaných novinárov: 178 

Celková výstavná plocha: 37 500 m2 

 

BURZA EXOTOV A FARMÁRSKE TRHY 

 

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

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

chovateľov a výrobky domácich výrobcov. 

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

Čiech, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Belgicka, Bulharska a podobne. Návštevnosť počas 
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podujatia je 5 000 až 6 000 návštevníkov. Obľubu si získava aj vďaka „Farmárskym trhom“, 

ktoré ponúkajú výrobky domácich výrobcov. 

 

VÝSTAVY ORGANIZOVANÉ EXTERNÝMI ORGANIZÁTORMI 

 

AQUA-THERM NITRA  

9.-12.2.2016 

18. medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, 

sanitárnej a ekologickej techniky 

 

DETSKÝ FESTIVAL A VEĽTRH  

24.-26.6.2016 

2. ročník 

 

MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV 

2. - 3. 04. 2016 

10. - 12. 06. 2016 

3. - 4. 12. 2016 
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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 €) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

 Tržby celkom 5 205 950,00 5 983 439,00 5 788 987,00 

Tržby z predaja tovaru 
 

   

Náklady vynaložené na obstaranie tovaru      

Obchodná marža 
  

 

Výroba 5 220 933,00 5 992 449,00 5 779 696,00 

     Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 205 950,00 5 983 439,00 5 788 987,00 

     Zmeny stavu vnútroorganiz. zásob 14 983,00 9 010,00 -10 955,00 

     Aktivácia 0,00 0,00 1 664,00 

Výrobná spotreba 2 049 206,00 2 301 032,00 2 347 598,00 

     Spotreba materiálu, energie a neskl.dod. 785 854,00 923 305,00 946 456,00 

     Služby 1 263 352,00 1 377 727,00 1 401 142,00 

Pridaná hodnota 3 171 727,00 3 691 417,00 3 432 098,00 

Osobné náklady 2 357 723,00 2 601 198,00 2 764 584,00 

Mzdové náklady 1 660 374,00 1 841 563,00 1 922 055,00 

Náklady na sociálne poistenie 623 227,00 688 474,00 718 499,00 

Sociálne náklady 74 122,00 71 161,00 124 030,00 

Dane a poplatky 262 492,00 273 375,00 272 978,00 

Odpisy a opr. pol. k hm./nehm.maj. 621 767,00 733 412,00 703 709,00 

Tržby z predaja dl. majetku a materiálu 413 302,00 2 148,00 2 525,00 

Zostatková cena dl. majetku a materiálu 278 269,00 4 693,00 27,00 

Tvorba a zúčt. opr. položiek k pohľad. 30 810,00 24 347,00 15 645,00 

Ostatné výnosy z hospodár. činnosti 32 480,00 28 445,00 520 777,00 

Ostatné náklady na hospodár. činnosť 46 353,00 38 269,00 124 415,00 

Výsledok z hospodárskej činnosti 20 095,00 46 716,00 74 042,00 

Výnosové úroky 9 002,00 6 868,00 3 645,00 

Kurzové zisky 6,00 3,00 1,00 

Kurzové straty 22,00 8,00 39,00 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 558,00 1 770,00 1 800,00 

Výsledok z finančnej činnosti 7 428,00 5 093,00 1 807,00 

Výsledok z bežnej činnosti pred zd.  27 523,00 51 809,00 75 849,00 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 259,00 -32 462,00 -23 936,00 

-splatná 4 350,00 4 480,00 3 849,00 

-odložená (+/-) -3 091,00 -36 942,00 -27 785,00 

Výsledok z bežnej činnosti po zdanení 26 264,00 84 271,00 99 785,00 

Výsledok za účtovné obdobie pred zd. 27 523,00 51 809,00 75 849,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení 26 264,00 84 271,00 99 785,00 
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Údaje o stave majetku zo SÚVAHY (v celých €) 

 

                                                                                           31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

  AKTÍVA CELKOM 25 839 715,00 25 906 303,00 25 898 614,00 

  Neobežný majetok 22 603 726,00 22 069 719,00 
21 840 603,00 

  Dlhodobý nehmotný majetok 12 630,00 10 623,00 10 383,00 

       Softvér 12 630,00 10 623,00 10 383,00 

  Dlhodobý hmotný majetok 22 591 096,00 22 059 096,00 21 830 220,00 

       Pozemky 7 804 395,00 7 804 395,00 7 828 084,00 

       Stavby 14 101 806,00 13 535 320,00 13 143 677,00 

       Samostatné hnuteľné veci 213 023,00 247 646,00 256 872,00 

       Základné stádo a ťažné zvieratá 0,00    

       Ostatný dlhodobý hmotný majetok 429 392,00 429 255,00 429 255,00 

       Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 42 480,00 42 480,00 172 332,00 

  Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00  

  Obežný majetok 3 217 605,00 3 815 017,00 
4 042 185,00 

  Zásoby 85 921,00 97 357,00 91 011,00 

       Materiál 57 962,00 60 387,00 64 996,00 

       Nedokončená výroba a polotovary 27 959,00 36 970,00 26 015,00 

  Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00  

  Krátkodobé pohľadávky 252 998,00 168 194,00 625 975,00 

       Pohľadávky z obchodného styku 213 706,00 114 259,00 105 327,00 

       Daňové pohľadávky a dotácie 6 553,00 23 305,00 39 692,00 

       Iné pohľadávky 32 739,00 30 630,00 480 956,00 

  Finančné účty 2 878 686,00 3 549 466,00 3 325 199,00 

       Peniaze 864,00 827,00 1 065,00 

       Účty v bankách 2 877 822,00 3 548 639,00 3 324 134,00 

  Časové rozlíšenie 18 384,00 21 567,00 
15 826,00 

       Náklady budúcich období dlhodobé      

       Náklady budúcich období krátkodobé 15 375,00 20 112,00 15 826,0 

       Príjmy budúcich období dlhodobé      

       Príjmy budúcich období krátkodobé 3 009,00 1 455,00 0,00 
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  PASÍVA CELKOM 25 839 715,00 25 906 303,00 25 898 614,00 

  Vlastné imanie 25 232 362,00 25 316 109,00 
25 124 852,00 

  Základné imanie 24 391 887,00 24 391 887,00 24  391887,00 

       Základné imanie 24 369 425,00 24 369 425,00 24 369 425,00 

       Vlastné akcie a vlastné obch. podiely      

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

       Pohľadávky za upísané vlastné imanie      

  Kapitálové fondy 0,00 0,00  

  Fondy zo zisku 1 114 152,00 1 139 892,00 1 223 088,00 

       Zákonný rezervný fond 56 085,00 57 399,00 61 612,00 

       Nedeliteľný fond      

       Štatutárne fondy a ostatné fondy 1 058 067,00 1 082 493,00 1 161 476,00 

  Výsledok hospodárenia min. rokov -299 941,00 -299 941,00 -589 908,00 

       Nerozdelený zisk minulých rokov      

       Neuhradená strata minulých rokov -299 941,00 -299 941,00 -589 908,00 

  Výsledok hospodárenia po zdanení 26 264,00 84 271,00 99 785,00 

  Záväzky 593 539,00 569 429,00 
759 401,00 

  Rezervy 56 741,00 80 177,00 85 098,00 

       Rezervy zákonné dlhodobé      

       Rezervy zákonné krátkodobé 43 683,00 51 693,00 67 851,00 

       Ostatné dlhodobé rezervy      

       Ostatné krátkodobé rezervy 13 058,00 28 484,00 17 247,00 

  Dlhodobé záväzky 201 382,00 165 739,00 140 372,00 

       Záväzky zo sociálneho fondu 10,00 1 310,00 3 728,00 

       Ostatné dlhodobé záväzky      

       Odložený daňový záväzok 201 372,00 164 429,00 136 644,00 

  Krátkodobé záväzky 335 415,00 323 513,00 533 931,00 

       Záväzky z obchodného styku 133 498,00 77 565,00 99 588,00 

       Nevyfakturované dodávky 0,00    

       Záväzky voči zamestnancom 101 740,00 121 292,00 131 634,00 

       Záväzky zo sociálneho poistenia 68 167,00 83 474,00 86 868,00 

       Daňové záväzky a dotácie 15 362,00 20 073,00 23 277,00 

       Ostatné záväzky 16 648,00 21 109,00 192 564,00 

  Krátkodobé finančné výpomoci      

  Bankové úvery 0,00    

       Bankové úvery dlhodobé      

       Bežné bankové úvery      

  Časové rozlíšenie 13 814,00 20 765,00 14 361,00 

       Výnosy budúcich období krátkodobé 13 814,00 20 765,00 14 361,00 

Návrh na rozdelenie  zisku za rok 2016 vo výške 99 784,78 Eur: 

- do Rezervného fondu   /5 %/                                                                                4 989,24 € 

- do Fondu reprodukcie hmotného majetku a technického rozvoja              92 799,84 € 

-      do fondu odmien    /2%/                                                                                        1 995,70 € 
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Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016 

 

ČL. I 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

1) Názov a sídlo právnickej osoby: 
Agrokomplex- Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Výstavná 4, 949 01  NITRA 
Účtovná jednotka Rozhodnutím  zakladateľa Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR č. 675/2016-100 zo dňa 21.11.2016 zmenila obchodné 
meno na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik. K zmene 
došlo k 9.1.9017 zápisom do Obchodného registra SR.  
Zakladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
Zakladateľ v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom 
podniku v znení neskorších predpisov vydal zakladaciu listinu štátneho podniku 
Agrokomplex- Výstavníctvo Nitra, štátny podnik založeného dňom 1.januára 
2008 na základe rozhodnutia č. 5137/2007-420 zo dňa 7.12.2007.  
Vymedzenie majetku: Zakladateľ v súlade s ustanovením § 4a ods.2 zákona 
č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov vložil do tohto 
podniku majetok štátu v správe zrušenej príspevkovej organizácie Agrokomplex- 
Výstavníctvo Nitra. Spolu s majetkom prešli na štátny podnik aj práva 
a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, 
ako aj pohľadávky a záväzky. 

       Štátny podnik Agrokomplex- Výstavníctvo Nitra, š.p. (ďalej len štátny 
       podnik) 
       bol založený 01.01.2008 a do obchodného registra bol zapísaný 1. januára 
       2008 
       (Obchodný register Okresného súdu Nitra v Nitre oddiel P.š.,   vložka  
       10007/N).  
        Rozhodnutím zakladateľa č.675/2016-100 a dodatkom k Zakladacej listine 
        č. 5137/2007-420 došlo k zmene obchodného mena na  
                                agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 
        zápis v obchodnom registri k 9.1.2017. 
 

2)     Základný predmet činnosti: 
 
      A/ povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných 
          záujmov: 

 zabezpečovanie činnosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea 
s odborným zameraním a špecializáciou: dokumentácia agrárnych dejín 
Slovenska 

 vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti pre 
poľnohospodárske múzejníctvo 

 spracúvanie dejín poľnohospodárstva SR 

 vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

 prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej železnice v areáli 
výstaviska v rozsahu udelenej licencie 
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     B/ Podnikateľské činnosti: 

 organizovanie, usporiadanie a realizácia veľtrhov a výstav 

 zámočnícke práce 

 staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 

 reklamná činnosť 

 prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov 

 prenájom strojov a prístrojov 

 prenájom tovaru osobnej spotreby a zariadení expozícií 

 upratovacie práce 

 sekretárske služby, preklady, tlmočenie 

 tlač a sieťotlač 

 podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti 

 organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 

 prevádzkovanie parkovísk 

 kúpa tovaru za účelom jeho predaja 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 100 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 

 organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby) 
 

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za rok 2015 
Účtovná závierka štátneho podniku zostavená k 31.12.2015 bola 
schválená dňa 25.5.2016  zakladateľom - Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka      SR listom číslo 14031/2016.  
 

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka štátneho podniku k 31. decembru 2016 je zostavená ako 
riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 
2016. 
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5) Informácie o počte zamestnancov 
  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 164 163 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 

168 161 

počet vedúcich zamestnancov 3 4 

  

Čl. II 
Informácie o prijatých postupoch 

 
 
      (a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania štátneho 
podniku (going concern). 
 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou 
konzistentne aplikované.  

 
(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

 
v účtovnej jednotke sa člení  na : 
a) pozemky, budovy, stavby,  umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov  
( účty 021,031,032 ), 
b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) 
a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie 
s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma 
ustanovená osobitných predpisom ( aktuálne znenie zákona o dani z príjmov ) ( 
účet 022 , 023, 024,026, 029). 
 
Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu ( 
aktuálny zákon o dani z príjmov ) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako 
jeden rok, účtuje účtovná jednotka  na ťarchu zásob. Pre takýto druh hmotného 
majetku používa termín "krátkodobý hmotný majetok – KHM" .  
Podľa vnútropodnikovej smernice č. 1/Ek/2011 dlhodobý nehmotný majetok  - 
softvér, ktorého  vstupná cena je 2400 Eur a nižšia, sa eviduje ako krátkodobý 
nehmotný majetok na podsúvahovom účte 929 100 a zoznam sa sleduje 
v podsystéme Evidencia majetku.  
Za dlhodobý majetok sa považuje zhodnotenie uvedené do užívania ak náklady na 
technické zhodnotenie  za účtovné obdobie sú vyššie ako  je suma ustanovená 
osobitných predpisom          ( aktuálne znenie zákona o dani z príjmov ) 
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Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých  technických funkcií 
tohto majetku potrebných k jeho užívaniu alebo splnenie  povinností podľa 
osobitných predpisov (aktuálne znenie zákona o účtovníctve a Postupov účtovania 
pre podnikateľské subjekty ). V účtovníctve sa zaúčtuje na základe protokolu 
o zaradení  hmotného majetku do používania 
 
c)  Obstaranie dlhodobého majetku ( účet 041 a 042) 
Na účte 041 a 042 sa účtuje obstarávaný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok do 
času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v 
zmysle postupov účtovania. Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku sa účtujú aj náklady na technické zhodnotenie dlhodobého majetku, ktorý 
má účtovná jednotka v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické 
zhodnotenie sa  odpisuje.  
 
ÚJ sa rozhodla, že vybrané samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie sa rovná sume 
podľa zákona o dani z príjmov alebo ich jednotková cena je  rovná alebo vyššia ako 70 
Eur  , zaradí ich podľa § 13 ods. 6 opatrenia do dlhodobého hmotného majetku, ak doba 
použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Jedná sa o počítače, notebooky, tablety, kopírovacie 
a tlačiarenské stroje. Ďalej je to výstavárenské zariadenia, ktoré sa využíva na stavbu 
výstavných stánkov a ich zariadenie. Sú to : 

- prvky stavebného systému OCTANORM ako stojky, panely 
- ALUR  -  alúrové prvky 
- Zhrňovacie koženkové dvere 
- Chladničky 
- Halogénové svietidlá 
- Kovové skladové regály 
- Stoličky 
- Iné ZVZ prvky 

 

Odpisovanie dlhodobého majetku 
 
Od roku 2009 došlo k zmene  odpisových sadzieb u budov a stavieb zo 4 % na 2 % 
a z 5 % na 2,5 % .   
V súvislosti so zmenou životnosti majetku sme zmenili odpisový plán na rok 2016. 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje najviac do vstupnej ceny alebo do zvýšenej 
vstupnej ceny. Spôsob odpisovania dlhodobého hmotného majetku sa nesmie meniť 
po celú dobu jeho odpisovania.  
Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku.  
 
Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku 
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje najviac do vstupnej ceny alebo do zvýšenej 
vstupnej ceny. Spôsob odpisovania dlhodobého nehmotného majetku sa nesmie 
meniť po celú dobu jeho odpisovania.  
Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 
2400 Eur a nižšia sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. 
Dlhodobý nehmotný majetok účtovná jednotka odpisuje rovnomerne počas 4 rokov od 
jeho obstarania v súlade s účtovnými predpismi t.j. od momentu jeho zaradenia vždy 
mesačne 1/12 zo vstupnej ceny. 
 
Pri uplatnení daňových odpisov účtovná jednotka postupovala v zmysle § 22 ods.9 
Zákona o daniach z príjmov a prerušila daňové odpisy u nasledovného majetku : 
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Z toho dôvodu v súlade s § 22 ods.9 navrhujeme prerušiť daňové odpisy v týchto budovách: 
 
 

IČ Názov Vstupná cena Ročný daňový odpis 

52 Pavilón S1               668 018,27 €                  33 400,91 €  

147 Pavilón M2            1 532 499,24 €                  76 624,96 €  

154 Pavilón F               917 218,66 €                  45 860,93 €  

158 Pavilón A               775 230,33 €                  38 761,52 €  

159 Pavilón B               769 016,37 €                  38 450,82 €  

160 Pavilón C               784 101,80 €                  39 205,09 €  

162 Pavilón M1            1 464 644,57 €                  73 232,23 €  

164 Pavilón M3            1 399 825,26 €                  69 991,26 €  

3130 Pavilón M4            2 434 798,48 €               121 739,92 €  

3242 Pavilón S               924 497,21 €                  46 224,86 €  

3408 Pavilón M5            2 977 127,82 €               148 856,39 €  

  SPOLU         14 646 978,01 €               732 348,89 €  
 
 
Daňové odpisy hmotného majetku                         1 316 875,44 Eur  (riadok DP B.2)      
Prerušenie daňových odpisov                                  732 348,89 Eur  (riadok DP B.4) 
 
Daňové odpisy za rok 2016 uplatnené v DP 2016      584 526,55 Eur  (riadok DP B.6) 
Účtovné odpisy hmotného majetku za rok 2016         674 557,21 Eur  (riadok DP B.1) 
 
Rozdiel je pripočítateľná položka                          90 030,66 Eur    (riadok DP 150) 
 

 
Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného 
majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. 
V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len časť z ročného odpisu 
v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do 
konca tohto zdaňovacieho obdobia. 
 
Pri rovnomernom odpisovaní zo zvýšenej vstupnej ceny dlhodobého hmotného 
majetku sa určia odpisy tohto majetku za príslušné účtovné obdobie vo výške jednej 
stotiny súčinu jeho  zvýšenej vstupnej ceny a priradenej ročnej odpisovej sadzby 
platnej pre zvýšenú vstupnú cenu. 
 
Účtovná jednotka nepoužíva zrýchlené odpisovanie dlhodobého hmotného majetku. 
 

(c) Zásoby  
 
Zásobami v účtovnej jednotke sú : 

1. materiál  
2.   nedokončená výroba 
3. tovar  
4.  zvieratá 
 

 
1. Materiál ( účet 112 ) 
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a) Suroviny (základný materiál) sú hmoty, ktoré pri realizačnom procese 
prechádzajú  úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu (stavebný 
materiál, koberce, výstavárenské zariadenia...,)  

b) Pomocné látky sú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však 
jeho   podstatu   (farby, režijný materiál )  

c) Prevádzkové látky sú hmoty, ktoré sú potrebné pre prevádzku účtovnej jednotky 
ako  celku (napr. mazadlá, palivo, čistiace prostriedky, ochranné pomôcky). 

d) Náhradné dielce sú predmety určené k uvedeniu hmotného majetku do 
pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu, 

e) Obaly slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných 
výrobkov. Nevratné obaly sa dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri 
účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom. 

f) Drobný hmotný majetok a krátkodobý hmotný majetok  ( KHM) je majetok, o 
ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým majetkom,  t.j. hmotný 
majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu ( aktuálny 
zákon o daniach z príjmov ) alebo je nižšie s dobou použiteľnosti dlhšou ako 
jeden rok. Tento krátkodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 
podľa osobitného predpisu ( aktuálny zákon o dani z príjmov ) alebo je nižšie, 
s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, účtuje účtovná jednotka  na ťarchu 
zásob. Pre takýto druh hmotného majetku používa termín "krátkodobý hmotný 
majetok – KHM" .   Pri obstarávaní sa tento majetok  prijme na príslušný sklad  
alebo sa účtuje priamo do spotreby  na príslušný analytický účet 501 ... – 
Spotreba  materiálu, v zmysle smernice o účtovaní materiálu priamo do 
spotreby. O stave a pohybe KHM sa vedie operatívna evidencia a pohyby sa 
zaznamenávajú na podsúvahovom účte 929 000 - KHM - základné 
výstavárenské zariadenie (ZVZ) a 929 200 - ostatný KHM. 

 
2. Nedokončená výroba ( účet 121 ) 
sú vlastné náklady, vynaložené na zákazky, ktoré ku koncu roka neboli 
vyfakturované.  
 
3. Tovar (účet 132)  
je všetko, čo účtovná jednotka nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený 
tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma 
a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej 
výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.  
 
4. Zvieratá (účet 124) 
patriace do zásob sú najmä mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, 
kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm 
a psy. Účtovná jednotka na tomto účte účtuje mladé zvieratá (kozy) až do ich 
preradenia do základného stáda. 
 
 
Spôsob účtovania zásob 
 
Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa v účtovnej jednotke vykonáva podľa 
spôsobu A , to znamená cez sklad s výnimkou týchto druhov zásob, ktoré sa účtujú 
priamo do spotreby : 
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osivá, pohonné hmoty, palivá, rastlinný materiál určený priamo na výsadbu, chem. 
ochranné látky nakúpené priamo na aplikáciu plodín, krmivá pre zvieratá, 
zariadenia kancelárií, mobilné telefóny, predmety pre výpočtovú techniku,( 
tlačiarne, klávesnice, náplne do tlačiarní ...)  kancelárske potreby. Spôsob 
účtovania zásob do nákladov bez ohľadu na spôsob nákupu upravuje smernica 
Účtovanie nákupu materiálu priamo do spotreby. 
 
 
Oceňovanie zásob 
 
1) Materiál na sklade (účet 112)  

Zásoby nakúpené sú ocenené obstarávacou cenou.  

Zložky obstarávacej ceny:  
1. cena, za ktorú sa majetok obstaral 
2. náklady súvisiace s obstaraním ( doprava...).  
Pri úbytku materiálu rovnakého druhu sa použije metóda FIFO ( prvá cena pre 
ocenenie prírastku materiálu sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku 
materiálu.   

Obstarávacia cena je v analytickej evidencii rozdelená na: 

- cenu obstarania  
- náklady súvisiace s obstaraním  
 
Náklady súvisiace s obstaraním ( doprava do skladu ) sa rozpúšťajú pri 
vyskladnení zásob 1x za mesiac ako alikvotný podiel súvisiacich nákladov s 
obstaraním pripadajúci na spotrebovaný materiál. 
  
2) Nedokončená výroba (účet 121) 
- je ocenená vlastnými nákladmi, ktorými sa rozumejú skutočné náklady podľa 

subdodávok vynaložených na príslušnú zákazku. 
 

3) Tovar na sklade a v predajniach (účet 132) 
- je ocenený v obstarávacích cenách. 
 
4) Zvieratá (124) 
- nakúpené zvieratá sa oceňujú v obstarávacích cenách, zvieratá vlastného chovu, 
príchovky a prírastky zvierat vo vlastných nákladoch, ak ich nemožno zistiť, ocenia 
sa reprodukčnou obstarávacou cenou. 

 
Vyskladnenie zásob sa účtuje v cenách, v ktorých sú zásoby ocenené na sklade.  

 
5) Opravné položky k zásobám (účtová skupina 19*) 

Opravné položky k nakupovaným zásobám účtuje účtovná jednotka na ťarchu 
účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k zásobám a k zásobám 
vytvoreným vlastnou činnosťou na ťarchu  účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny 
stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech  účtu opravných položiek 19*. 
Zúčtovanie opravnej položky účtovná jednotka účtuje na ťarchu príslušného 
účtu opravnej položky k zásobám v prospech príslušného účtu zásob.     
 

(d) Pohľadávky 
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Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené 
pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa 
oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto 
ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 
 

 
(e) Peňažné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich 
hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. 
 

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá 
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 

 
(g) Rezervy 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa 
na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške 
záväzku. 
 

(h) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí 
sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov 
je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej 
závierke v tomto zistenom ocenení.  

 
(ch) Odložené dane 

 Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa   
 vzťahujú na:  

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou 
záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, 

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť 
odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich 
období. 

 
(i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá 
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím.  

 
(j)   Cudzia mena 
      Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na domácu menu     
Euro   
      kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného   
      prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, 
      a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. 
 
(k) Výnosy 
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Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež 
znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu 
na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú 
zľavu. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Čl.III 
Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy  

 
1)K aktívam ÚJ v poznámkam pri zohľadnení významnosti uvádza 
doplňujúce a vysvetľujúce informácie o: 

 
a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 
 od 1. januára 2016 do 31. decembra   2016 
 
Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku 
Tabuľka č.1 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-

teľné práva 
Goodwill 

Ostat-ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 168019 0 0 0 0 0 168019 

Prírastky 0 5999 0 0 0 0 0 5999 

Úbytky 0 12615 0 0 0 0 0 12615 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 161403 0 0 0 0 0 161403 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 157396 0 0 0 0 0 157396 

Prírastky 0 6239 0 0 0 0 0 6239 

Úbytky 0 12615 0 0 0 0 0 12615 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 151020 0 0 0 0 0 151020 

Opravné položky - neúčtujeme 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 
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Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 10623 0 0 0 0 0 10623 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 10383 0 0 0 0 0 10383 

 
Tabuľka č.2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivo-vané 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-

teľné práva 
Goodwill 

Ostat-ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 163199 0 0 0 0 0 163199 

Prírastky 0 4820 0 0 0 0 0 4820 

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 168019 0 0 0 0 0 168019 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 150569 0 0 0 0 0 150569 

Prírastky 0 6827 0 0 0 0 0 6827 

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 157396 0 0 0 0 0 157396 

Opravné položky - neúčtujeme 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 12630 0 0 0 0 0 12630 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 10623 0 0 0 0 0 10623 
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Informácie o dlhodobom hmotnom majetku  
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý hmotný 

majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostatné 

hnuteľné veci a  

súbory hnuteľ-

ných vecí 

Pestovateľské 

celky 

 trvalých porastov 

Základné stádo 

a ťažné zvieratá 
Ostatný DHM 

Obstarávaný 

DHM 

Poskytnuté 

preddavky na  

DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  

na začiatku účtovného obdobia 
7804395 29173316 2798341 0 0 429255 42480 0 40247787 

Prírastky 23689 194961 120092 0 0 0 468595 0 807337 

Úbytky 0 52238 111597 0 0 0 338743 0 502578 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci účtovného 

obdobia 
7828084 29316039 2806836 0 0 429255 172332 0 40552546 

Oprávky 

Stav  

na začiatku účtovného obdobia 
0 15562249 2550695 0 0 0 0 0 18112944 

Prírastky 0 563691 110866 0 0 0 0 0 674557 

Úbytky 0 52238 111597 0 0 0 0 0 163835 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci účtovného 

obdobia 
0 16073702 2549964 0 0 0 0 0 18623666 

Opravné položky  

Stav  

na začiatku účtovného 

obdobia 

 75747       75747 

Prírastky  22913       22913 

Úbytky  0        

Presuny  0        

Stav na konci účtovného 

obdobia 
 98660       98660 

Zostatková hodnota  

Stav  

na začiatku účtovného obdobia 
7804395 13535320 247646 0 0 429255 42480 0 22059096 
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Stav na konci účtovného 

obdobia 
7828084 13143677 256872 0 0 429255 172332 0 21830220 

 

 

Tabuľka č.2 

Dlhodobý hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostatné 

hnuteľné veci a  

súbory hnuteľ-

ných vecí 

Pestovateľské 

celky 

 trvalých porastov 

Základné stádo 

a ťažné zvieratá 
Ostatný DHM 

Obstarávaný 

DHM 

Poskytnuté 

preddavky na  

DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  

na začiatku účtovného obdobia 
7804395 29101558 2778044 0 0 429392 42480 0 40155869 

Prírastky 0 74162 120423 0 0 0 194585 0 389170 

Úbytky 0 2404 100126 0 0 137 194585 0 297252 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci účtovného 

obdobia 
7804395 29173316 2798341 0 0 429255 42480 0 40247787 

Oprávky 

Stav  

na začiatku účtovného obdobia 
0 14999752 2565021 0 0 0 0 0 17564773 

Prírastky 0 564901 85800 0 0 0 0 0 650701 

Úbytky 0 2404 100126 0 0 0 0 0 102530 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci účtovného 

obdobia 
0 15562249 2550695 0 0 0 0 0 18112944 

Opravné položky  

Stav  

na začiatku účtovného obdobia 
 0        

Prírastky  75747       75747 

Úbytky  0        

Presuny  0        

Stav na konci účtovného 

obdobia 
 75747       75747 

Zostatková hodnota  

Stav  

na začiatku účtovného obdobia 
7804395 14101806 213023 0 0 429392 42480 0 22591096 

Stav na konci účtovného 

obdobia 
7804395 13535320 247646 0 0 429392 42480 0 22059096 

 

 

V roku 2016 došlo k poistnej udalosti -  požiar Západoslovenskej koliby.  Nakoľko do 
uzavretia účtovnej knihy nedošlo k ukončeniu šetrenia poistnej udalosti a následnému 
odškodneniu, ÚJ si zahrnula do výnosov roku 2016 predpoklad výšky odškodnenia. Zároveň 
ÚJ vytvorila opravnú položku k DHM na tento majetok. 
 

 

Štátny podnik účtuje o dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena (resp. 
vlastné náklady) je 2400 Eur a nižšia a ktorý sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do 
používania na podsúvahovom účte 929 100 SOFTVÉR DO 2400 Eur so súvzťažným zápisom 
na účte 998 000. O stave a pohybe tohto majetku sa vedie operatívna evidencia 
v podsystéme Evidencia majetku. 
Konečný stav účtu 929 100 k 31.12.2016 je 34812 Eur. 
 
b) Dlhodobý hmotný majetok je poistený nasledovne: 
 
Štátny podnik mal v roku 2016 poistený majetok v Komunálnej poisťovni nasledovne: 

druh poistenia názov poisťovne obdobie poistenia Poistná suma   

Poistenie majetku Komunálna poisťovňa 1.1.2016-31.12.2016 105131219€  
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Havarijné poistenie Komunálna poisťovňa  1.1.2016-31.12.2016  447585 € 

PZP Komunálna poisťovňa 1.1.2016-31.12.2016 1000000 €  

  

c) Informácie  o opravných položkách k zásobám 
 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Materiál 7629 2925 7629 0 2925 

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky      

Zvieratá       

Tovar      

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky  na zásoby      

Zásoby spolu 7629 2925 7629 0 2925 

 

 

Stav zásob v bežnom účtovnom období  v Eurách:  
                                                                    2016                2015 
materiál                                                     67921              68016 
nedokončená výroba                                26015               36970      
 
spolu                                                          93936           104986 
 
Účtovná jednotka vykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov k 31.10.2016 a  inventarizáciu zbierkových predmetov v úplnosti  
a čiastkovú revíziu knižného fondu k 31.10.2016. 
K 30.9.2016 ÚJ vykonala inventarizáciu majetku v OŠ 640 – Kaštieľ Dolná Malanta 
a to z dôvodu ukončenia dlhodobého prenájmu. 
 

V účtovnom období od 1.1.2016 do 31.12.2016 účtovná jednotka rozpustila OP k 
zásobám vo výške 7 629 Eur z dôvodu zániku opodstatnenosti. ÚJ vytvorila OP vo 
výške 2 925 Eur.  
 
d) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam  

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie 
 OP z dôvodu zániku 

opodstatnenosti 

Zúčtovanie  
OP z dôvodu 

vyradenia majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Pohľadávky z obchodného 
styku  

311775 19404 3760 2584 324835 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ      

Ostatné pohľadávky v rámci 
kons. celku 
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Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 311775 19404 3760 2584 324835 

 
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam  
Účtovná jednotka pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam vychádza zo 
skutočnosti, že prevažná väčšina vystavovateľov sa zúčastňuje výstav každý rok 
a ich účasť na výstave je podmienená vysporiadaním záväzkov a preto reálne riziko 
strát začína vznikať pri pohľadávkach s lehotou splatnosti nad 1 rok. Najrizikovejšia 
časť pohľadávok je nad 2 roky a tým sa pridelia rovnaké váhy vo výške 100 % a určí 
sa priemerná hodnota. Ostatným pohľadávkam podliehajúcim tvorbe opravných 
položiek sa pridelí váha 50 % podľa právneho stavu a 50 % podľa vekovej štruktúry 
a určí sa priemerná hodnota. 
 
e) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok  

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku    

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Iné pohľadávky    

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 13681 416481 430162 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie    39692   39692 

Iné pohľadávky 480956  480956 

Krátkodobé pohľadávky spolu 534329 416481 950810 

 
f) Informácie o krátkodobom finančnom majetku  
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 
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Pokladnica, ceniny 1065 827 

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 3324134 735462 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 
termínované 

0 2813177 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 3325199 3549466 

 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách.  
Účtami v bankách môže štátny podnik voľne disponovať. 
 
 
 
g) Časové rozlíšenie 
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:  0 0 

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 15826 20112 

Predplatné časopisov, plyn, park.karty...  2437 3626 

Poistenie majetku  5141 5109 

Poštovné    419 1488 

Aktualizačné poplatky   1329 2222 

Reklama   6500 7667 

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 1455 

Úroky z termínovaných vkladov - krátkodobé 0 1455 

 

2. K pasívam ÚJ uvádza doplňujúce a vysvetľujúce údaje o: 

h) Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty  

Názov položky 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Účtovný zisk  84271 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu 4213 

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 79558 

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania  
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Úhrada straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné fond odmien (odmeny) 500 

Spolu 84271 

 

i) Informácie o rezervách 
Tabuľka č. 1 
 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:  0  0  0  0  0 

Krátkodobé rezervy, z toho: 80177 83533 65872 12740 85098 

Mzdy za dovolenku, vrátane 
sociálneho zabezpečenia 

51693 67851 48953 2740 67851 

právne služby 1565  0 0  0  1565 

súdny spor 687 0 687 0 0 

Náklady na predaj nehnut. 10000 0 0 10000 0 

Predpis faktúr za vodu 15 10 15 0 10 

Audit ÚZ 9650 9500 9650 0 9500 

Rezerva na odmeny 6567 6172 6567 0 6172 

 

 

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:  0  0  0  0  0 

Krátkodobé rezervy, z toho: 56741 78612 51905 3271 80177 

Mzdy za dovolenku, vrátane 
sociálneho zabezpečenia 

33968 51693  33968  0  51693 

právne služby 1565  0 0  0  1565 

súdny spor 0 687 0 0 687 

Náklady na predaj nehnut. 5000 10000 1729 3271 10000 

Predpis faktúr za vodu 15 15 15 0 15 

Audit ÚZ 9700 9650 9700 0 9650 
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Rezerva na odmeny 6493 6567 6493 0 6567 

 

 

 
 
j) Informácie o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť 
rokov 

 0  0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až 
päť rokov 

 0  0 

Krátkodobé záväzky spolu  533931 323512 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 
roka vrátane 

275853 300441 

Záväzky po lehote splatnosti 24588 23071 

 

k) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou 
základňou, z toho: 

735186 831906 

odpočítateľné 146045 139355 

zdaniteľné  881231 971261 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou 
základňou, z toho: 

27414 36352 

odpočítateľné 27414  36352 

zdaniteľné  0  0 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 17745  18590 

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

Sadzba dane z príjmov ( v %)  21  22 

Odložená daňová pohľadávka 30670 30658 

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad 11,44 -21085 

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok 185058 213678 

Zmena odloženého daňového záväzku -28619 -15857 

Zaúčtovaná ako náklad   -28619 -15857 
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Zaúčtovaná do vlastného imania    

Iné   

 
l) Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 1310 10 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 20447 20072 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku  0  0 

Ostatná tvorba sociálneho fondu  0  0 

Tvorba sociálneho fondu spolu  20447 20072 

Čerpanie sociálneho fondu   18029  18772 

Konečný zostatok sociálneho fondu 3728 1310 

 

m) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:  0  0 

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:  0  0 

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:  0  0 

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 14361 20765 

Služby fakturované v roku 2016 za akciu konanú v 2017 14361 20765 

   

  

 Čl.IV 

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát 

1a) Informácie o tržbách 

Oblasť odbytu 

Typ výrobkov, tovarov, služieb  

(napríklad A) 

Typ výrobkov, tovarov, služieb  

(napríklad B) 

Typ výrobkov, tovarov, služieb  

(napríklad C) 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b c d e f g 

 Nájomné z výstav ost.náj. 4405102 4501180         
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 Realizácia výstav 613440 771058         

 vstupné 770445 711201         

            

Spolu 5788987 5983439         

 

1b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 

Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Zmena stavu vnútroorganizačných  
zásob  

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný stav 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

26015 36970 27959  -10955 9010 

Výrobky           

Zvieratá           

Spolu 26015 36970 27959  -10955 9010 

Manká a škody x x x     

Reprezentačné x x x     

Dary 
x x x 

    

Iné 
x x x 

    

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob vo 
výkaze ziskov a strát 

x x x -10955 9010 

 

1c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej 
činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  0 0 

Grafika, katalógy, pozvánky na výstavu 0 0 

   

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 523302 28803 

Tržby z predaja dlhodobého majetku 2233 1548 

Tržby z predaja materiálu - odpad 292 357 

Iné výnosy – príspevok z recykl.fondu,PPA, bezodplatne nadobud.pozemky, predpis 
poist.udalosti 

520777 26898 

Finančné výnosy, z toho: 1 3 

Kurzové zisky, z toho: 1 3 
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kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 3645 6868 

Uroky z termínových vkladov 3645 6868 

   

Mimoriadne výnosy, z toho:   

   

 
V roku 2016 došlo k poistnej udalosti -  požiar Západoslovenskej koliby.  Nakoľko do uzavretia účtovnej knihy 
nedošlo k ukončeniu šetrenia poistnej udalosti a následnému odškodneniu, ÚJ si zahrnula do výnosov roku 2016 
predpoklad výšky odškodnenia. Zároveň ÚJ vytvorila opravnú položku k DHM na tento majetok. 

 
1d) Informácie o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky  0 0 

Tržby z predaja služieb 5788987 5983439 

Tržby za tovar  0  0 

Výnosy zo zákazky  0  0 

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj  0  0 

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 520777 28445 

Čistý obrat celkom 6302998 6011884 

 

1e) Informácie o nákladoch 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 1401143 1377729 

reklama 467024 445679 

Nájomné a požičovné 42260 47309 

elektropráce 44624 47940 

Spolupráca pri výstavách, provízie 105147 106080 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 951160 925002 

Spotreba materiálu 495290 484070 

Spotreba energie 455870 440932 

   

   

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 2764584 2601198 

Mzdy a sociálne náklady 2764584 2601198 

   

Finančné náklady, 1839 1778 

Kurzové straty, z toho: 39 8 
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kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 39 8 

Ostatné významné položky finančných nákladov 1800 1770 

Dane a poplatky 272978 273375 

odpisy 680796 657665 

Opravná položka k DHM 22913 75747 

Ostatné – poistné, členské príspevky 124415 38269 

Zostatková cena predaného DHM a materiálu 27 4693 

 

2. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 9500 9650 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 9500 9650 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     

 
Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

 účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 

75849 x x 51809 x x 

teoretická daň  x   x   

Daňovo neuznané náklady 277424 
  

239374 
  

Výnosy nepodliehajúce dani 47088 
  

36178 
  

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej 
pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty 330121 
  

255005 
  

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu 
      

Splatná daň z príjmov 2880 
  

2880 
  

Odložená daň z príjmov -27785 
  

-36942 
  

Celková daň z príjmov  -23936 
  

-32462 
  

 
 

Čl.V 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 



 
 

57 
 

 

INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH POLOŽKÁCH 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Ostatný krátkodobý hmotný majetok /ZVZ/ v € 2053394 2044095 

Softver do 2400 Eur                                     v € 34811 37792 

Krátkodobý hmotný majetok                        v € 841698 869354 

Neuhradené pohľadávky do roku 2000        v € 16060 16060 

Knižničný fond                                           v € 51621 51660 

Stravné lístky                                             v ks 490 0 

Vstupenky                                                 v ks 23207 40907 

Sprievodca po múzeu                                v ks 1271 1524 

Súvzťažný účet 3022552 3061392 

 

 
 

V zmysle § 7 Zákona o účtovníctve (zásada opatrnosti) podnik nemal v roku 2015 zahrnuté v 
účtovnej evidencii pozemky vecne a formálne nevysporiadané o výmere 11.620 m2. 
Správa katastra Nitra vydala  Rozhodnutie č. C19/2010-18, ktorým navrhla opraviť vlastnícke 
práva k parcele č.28 evidovanej na LV č.2356 v celkovej výmere 27890 m2, nakoľko sa 
nachádzajú v areáli Agrokomplexu-Výstavníctva Nitra, štátny podnik. Na základe tohto 
rozhodnutia bol vykonaný zápis na LV č. 2356 v podiele 150/360, čo predstavuje 11620 m2. 
Znaleckým posudkom č. 24/2016 bola stanovená hodnota spoluvlastníckeho podielu vo 
výške 23 500 € . ÚJ  v roku 2016 zahrnula uvedený pozemok do svojej evidencie. 
 

V roku 2012 štátny podnik odstúpil od zmluvy s bezpečnostnou službou Corado-
Soat, s.r.o, ktorej predmetom bola ochrana majetku. Corado-Soat viedlo voči podniku 
súdny spor. 9.2.2016 bolo ÚJ doručené uznesenie č.23Cb/160/2012-330, v ktorom 
OS v Nitre pripúšťa zmenu žaloby.  
Dňa 26.9.2016 bola  medzi Agrokomplex-Výstavníctvom Nitra, štátny podnik 
a CORADO-SOAT, spol. s r.o. uzavretá Dohoda o nahradení záväzku podľa § 570 
a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik touto dohodou uznal neplatnosť 
odstúpenia od zmluvy s CORADO-SOAT, spol. s r.o. a zaviazal sa uhradiť škodu, 
ktorá zmluvnému partnerovi vznikla týmto neplatným odstúpením od zmluvy. 
V tejto súvislosti bola v roku 2016 do vlastného imania zúčtovaná oprava súvisiaca 
s Dohodou o nahradení záväzku. 
 

Čl.VI 
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

 

 Po dátume, ku ktorému sa zostavuje ÚZ nenastali žiadne významné udalosti. 
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Čl.IX 
Prehľad o pohybe vlastného imania 

 

Informácie o zmenách vlastného imania 
Tabuľka č. 1 

Položka vlastného imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  24369425  0 0   0  24369425 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

 0  0  0  0  0 

Zmena základného imania  22462  0 0  0  22462 

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

 0  0  0  0  0 

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové fondy           

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond 57399 4213  0  0 61612 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy a ostatné 
fondy (SPM) 

1082493 80058 1075 0 1161476 

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 

          

Neuhradená strata minulých 
rokov 

 299941 289967  0  0 
 589908 

 

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

84271 99785  84271  0 99785 

Ostatné položky vlastného 
imania 

          

 
Tabuľka č. 2 

Položka vlastného imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  24369425  0 0   0  24369425 
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Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

 0  0  0  0  0 

Zmena základného imania  22462  0 0  0  22462 

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

 0  0  0  0  0 

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové fondy           

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond  56085  1314  0  0  57399 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy a ostatné 
fondy (SPM) 

 1058067  24426  0 0 1082493 

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 

          

Neuhradená strata minulých 
rokov 

 299941  0  0  0  299941 

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

26264 84271  26264  0 84271 

Ostatné položky vlastného 
imania 

          

 

Čl.X 

Prehľad peňažných tokov 

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy  

Označenie 

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné 

obdobie 

 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     

A. 1.  Príjmy z predaja tovaru  (+)  ž 0  0  

A. 2. Výdavky na nákup tovaru 0  0  

A. 3. Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)   

A. 4. Príjmy z predaja služieb (+) 5721972 6052327 

A. 5. Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných -951160 -925002 
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Označenie 

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné 

obdobie 

neskladovateľných dodávok (-) 

A. 6. Výdavky na služby (-) -1401143 -1375501 

A. 7. Výdavky na osobné náklady (-) -2764584 -2601198 

A. 8. 
Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň 

z príjmov účtovnej  jednotky (-) 
-272978 -273375 

A. 9. 
Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo 

na obchodovanie (+) 
0  0 

A. 10. 
Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj 

alebo na obchodovanie  (-) 
0  0 

A. 11. 
Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo  

určené na predaj alebo na obchodovanie  (+) 
0  0 

A. 12. 
Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo  

určené na predaj alebo na obchodovanie (-) 
0  0 

A. 13. 

Príjmy z úverov, ktoré   účtovnej jednotke poskytla  

banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery  

poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 

0 0 

A. 14. 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke 

poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli 

úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 

činnosti (-) 

0 0 

A. 15. 

Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, 

ktoré sa uvádzajú osobitne  v iných častiach prehľadu 

peňažných tokov (+) 

42153 28445 

A. 16. 

Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, 

ktoré sa uvádzajú osobitne v  iných častiach prehľadu 

peňažných tokov (-) 

-124415 -38269 

* 

Peňažné toky z  prevádzkovej činnosti okrem príjmov 

a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú osobitne  v iných častiach 

prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16. )  

249845 867427 

A. 17. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností (+) 
3645 6868 



 
 

61 
 

Označenie 

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné 

obdobie 

A. 18. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 

sa začleňujú do finančných činností (-) 
  

A. 19. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 
  

A. 20. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 

s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) 
  

  
Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti  (+/-), 

(súčet A. 1.  až A. 20.) 
253490 874295 

A. 21. 

Výdavky na daň z príjmov  účtovnej jednotky, s výnimkou 

tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo do 

finančných činností (-/+) 

-3849 -4480 

A. 22. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na  

prevádzkovú činnosť (+) 
  

A. 23. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na  

prevádzkovú činnosť (-) 
-1839 -1778 

 A. 
Čisté  peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti  

(súčet  A. 1. až A. 23.) 
247802 868037 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -5999 -4820 

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -468595 -194585 

B. 3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov 

a podielov  v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 

cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty  

a cenných papierov určených na predaj alebo 

na obchodovanie  (-) 

  

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 2525 2148 
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Označenie 

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné 

obdobie 

B. 6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a 

podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 

papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 

a cenných papierov určených na predaj alebo 

na obchodovanie  (+) 

0 0 

B. 7. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté  účtovnou 

jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 

konsolidovaného celku (-) 

0 0 

B. 8. 

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých 

účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 

konsolidovaného celku (+) 

0 0 

B. 9. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté  účtovnou 

jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek 

poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 

konsolidovaného celku (-) 

0 0 

B. 10. 

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou 

jednotkou tretím osobám,  s výnimkou pôžičiek poskytnutých 

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku 

(+) 

0 0 

B. 11. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností (+) 
0 0 

B. 12. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) 
0 0 

B. 13. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky 

považujú za peňažné toky z  finančnej činnosti (-) 

0 0 

B. 14. 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky  

považujú za peňažné toky  z finančnej činnosti (+) 

0 0 

B. 15. 
Výdavky na daň z príjmov  účtovnej jednotky, ak je ich možné  

začleniť do investičných činností (-) 
0 0 

B. 16. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 

činnosť (+) 
0 0 
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Označenie 

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné 

obdobie 

B. 17. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

 investičnú činnosť (-) 
0 0 

B. 18. Ostatné príjmy  vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 0 0 

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 0 0 

B. 
Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  

 (súčet B. 1. až B. 19.) 
-472069 -197257 

  Peňažné toky z finančnej  činnosti   

C. 1. 
Peňažné toky vznikajúce vo  vlastnom  imaní 

(súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 
0 0 

C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 0 0 

C. 1. 2. 
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 

alebo fyzickou osobou, ak je  účtovnou jednotkou   (+) 
0 0 

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+) 0 0 

C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 0 0 

C. 1. 5. 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných 

akcií a vlastných obchodných podielov (-) 
0 0 

C. 1. 6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou 

jednotkou (-) 
0 0 

C. 1. 7. 

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 

spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou 

jednotkou (-) 

0 0 

C. 1. 8. 
Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením 

vlastného imania (-) 
0 0 

C. 2. 

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých 

záväzkov  a krátkodobých záväzkov z finančnej  činnosti, 

(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

0 0 

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 0 0 

C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) 0 0 
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Označenie 

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné 

obdobie 

C. 2. 3. 

Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla banka 

alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré  

boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu  činnosti 

(+)  

0 0 

C. 2. 4. 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke 

poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou 

úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného 

predmetu  činnosti (-)  

0 0 

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 0 0 

C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 0 0 

C. 2. 7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z  používania majetku, ktorý je 

predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 
0 0 

C. 2. 8. 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov  a krátkodobých 

záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, 

ktoré sa  uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných 

tokov (+) 

0 0 

C. 2. 9. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých  záväzkov 

a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, 

s výnimkou tých, ktoré sa  uvádzajú osobitne v inej časti 

prehľadu peňažných tokov (-) 

0 0 

C. 3. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 

sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 
0 0 

C. 4. 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 

s výnimkou tých, ktoré sa  začleňujú do prevádzkových 

činností (-) 

0 0 

C. 5. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 

za peňažné toky z  investičnej činnosti (-) 

0 0 

C. 6. 

Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo   na obchodovanie,  alebo ak sa považujú 

za  peňažné toky z investičnej činnosti (+) 

0 0 

C. 7. Výdavky na daň z príjmov  účtovnej jednotky, ak ich možno  0 0 



 
 

65 
 

Označenie 

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné 

obdobie 

začleniť do finančných činností (-) 

C. 8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú 

činnosť (+) 
0 0 

C. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú 

činnosť (-) 
0 0 

C. 
Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti 

(súčet C. 1. až C. 9.) 
0  

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných 

prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) 
-224267 +670780 

E.  
Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)  
3549466 2878686 

F.  

Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci  účtovného obdobia pred 

zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

3325199 3549466 

G.  

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom 

a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému 

sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  

0 0 

H.  

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci účtovného  obdobia upravený o 

kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému 

sa zostavuje  účtovná závierka (+/-) 

0 0 

 

         Peňažné prostriedky 
 

Peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných 
hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť 
zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom 
a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.  
 
Peňažné ekvivalenty 
Peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred 
známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho 
hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac 
na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, 
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prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo 
dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 
Pre ostatné body, ktoré UJ neuvádza v poznámkach nemá náplň, vrátane významných 
transakcií so spriaznenými osobami. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 


