
V akej finančnej situácii sa momentálne nachádza Agrokomplex?  

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. v súčasnej dobe disponuje iba príjmami z prenájmov, 

drobných akcií a kompenzácií miezd zo strany štátu. V auguste je plánovaná prvá splátka investičného 

úveru, ktorý si zobralo predchádzajúce vedenie, a v septembri prvá splátka úveru, ktorý bol použitý 

na splatenie záväzkov voči dodávateľom a vystavovateľom z neuskutočneného veľtrhu Nábytok a 

Bývanie. Situácia, v ktorej sa nachádza národné výstavisko odzrkadľuje celkovú situáciu výstavného 

priemyslu na Slovensku. Zatiaľ čo okolité krajiny investovali do podpory veľtrhov a výstav desiatky 

miliónov Eur, na Slovensku je pomoc všetkým 3 veľkým výstaviskám na okraji záujmu. Netýka sa to 

iba finančnej podpory, ale aj riešenia daňového zaťaženia, či neadekvátne prísne protiepidemické 

opatrenia napr. v porovnaní s nákupnými centrami.  

Má v tomto roku firma už nejaké tržby? Ak áno, tak aké a za čo? 

Agrokomplex produkuje tržby z prenájmov nebytových priestorov, prenájmu pavilónu C a tržbami z 

prvých tohtoročných akcií, ktoré štátny podnik usporiadal v rekordne krátkom čase v súlade so 

všetkými epidemiologickými požiadavkami. Jedná sa o tržby  z výstavy Gardenia a z Burza exotov. 

Časť tržieb výstavisko vykrýva alternatívnymi remeselníckymi činnosťami. 

Koľko výstav sa muselo v tomto roku znovu zrušiť?  

Od začiatku roka musel Agrokomplex zrušiť 14 väčších podujatí a niekoľko menších eventov. 

Koľko výstav predpokladáte, že zorganizujete v tomto roku a aké tržby by to malo priniesť? 

Výstavisko aktualizovalo kalendár podujatí plánovaných pre druhú polovicu roka, pričom očakávané 

tržby sú na úrovni 20 % v porovnaní s rokom 2019. 

Momentálne je výstavníctvo zaradené medzi hromadné podujatia, ktoré sa musia riadiť vyhláškami 

ÚVZ a Covid automatom. Nitra je v súčasnosti zaradená medzi žlté okresy, pre ktoré platí pri 

organizovaní hromadných podujatí kapacita: na státie v interiéri 100 osôb a v exteriéri 250 osôb. Pri 

hromadných podujatiach, ktoré trvajú max. 48 hodín, je podmienkou negatívny test nie starší ako 12 

hodín a kapacitné obmedzenie 1 osoba / 15m2. 

Prísne nastavené pravidlá negatívne ovplyvňujú návštevnosť a tým aj počet prihlásených 

vystavovateľov, čo sa potvrdilo aj pri nedávnej výstave Gardenia.  

Výstavisko Agrokomplex vyvíja aktivity smerujúce k zaradeniu výstavísk do kategórie nákupných 

centier, pre ktoré platí v súčasnosti jediná, kapacitu obmedzujúca podmienka a tou je 1 osoba / 

15m2.  

Koľko Agrokomplex vyčerpal z investičného úveru, ktorý si bral v roku 2019? 

Bývalé vedenie Agrokomplexu vyčerpalo z investičného úveru 3 036 tis. € 

Koľko vyčerpal z nedávneho úveru, za ktorý sa zaručilo aj ministerstvo pôdohospodárstva? 

Za úver sa nezaručilo ministerstvo pôdohospodárstva, úver je zabezpečený zárukou v rámci 

finančného nástroja EXIMBANKA SR antikorona záruka. 

Načo konkrétne smerovali peniaze z týchto úverov? 

V prípade investičného úveru financie smerovali do rôznych projektov, ktoré žiaľ väčšinou nemali 

naplánovanú žiadnu návratnosť. Tieto investičné aktivity sú predmetom trestného oznámenia MPRV, 

ktoré bolo podané na základe vykonaného auditu. 



Úver z roku 2020 bol použitý na splatenie záväzkov voči vystavovateľom a dodávateľom v celkovej 

výške 1 531 tis. €.  

Prečo výstavisko sa nedohodlo so štátom prípadne samosprávou, aby sa v jeho priestoroch 

vybudovalo očkovacie centrum alebo testovacie centrum, čo mohlo priniesť do firmy nejaké 

peniaze? 

Agrokomplex poskytol svoje priestory počas hromadného testovania. Zároveň výstavisko zabezpečuje 

realizačné práce pre vakcinačné centrá v piatich mestách.  

Prečo vedenie Agrokomplexu tlačí na vypovedanie nájomných zmlúv s podnikateľmi, ktorí tam 

majú prenajaté skladovacie priestory alebo občerstvovacie zariadenia - koliby? Tým pádom sa 

firma pripravuje o možné príjmy.  

Tlačiť na vypovedanie zmlúv prakticky nie je možné. Alebo zmluvu vypoviete, pretože na to máte 

reálny dôvod, alebo nevypoviete. Nič iné medzi tým nie je. Súčasné vedenie vykonalo audit všetkých 

nájomných zmlúv a časť zmlúv je pre výstavisko nevýhodná. Niektoré zmluvy, najmä z roku 2016, sú 

stále v rovine preverovania a v prípade potvrdenia podozrení výstavisko zváži ďalšie trestnoprávne 

kroky. S majiteľmi stravovacích zariadení výstavisko nemá uzatvorené zmluvy o dlhodobom 

prenájme, a preto vyzvalo majiteľov týchto zariadení umiestených v areáli výstaviska na ich demontáž 

a odstránenie.  

Zámerom výstaviska je vybudovať jednu spoločnú reprezentatívnu gastro zónu v centre vonkajšej 

výstavnej plochy. Práve tento zámer má priniesť okrem modernizácie výstaviska a stabilného príjmu 

aj zlepšenie služieb pre návštevníkov. Zároveň je nevyhnutné pristúpiť k transparentnej spolupráci. 

Hlavným kritériom pre výber dodávateľov nemôže byť skutočnosť kto sa s kým pozná. Prvoradá je 

kvalita dodanej služby a ekonomika spolupráce. 

Prečo firma prepustila niektorých dlhoročných vedúcich pracovníkov - p. Balková, p. Hubinský či p. 

Pyteľová? Nemá firma záujem o skúsených pracovníkov v takejto náročnej dobe? 

V štátnom podniku bolo nutné vykonať personálny audit a následne aplikovať zmeny z neho 

vyplývajúce. Pán Hubinský pracoval v podniku 4 roky a p. Pyteľová 2,5 mesiaca. Nejednalo sa teda o 

dlhoročných zamestnancov. Pozícia manažéra personálneho oddelenia bola vzhľadom na fakt, že 

tento riadil len jedného zamestnanca, zrušená. Výsledkom personálneho auditu bola aj racionalizácia 

organizačnej štruktúry a redukcia organizačných jednotiek.  

Na základe čoho bol povýšený p. Piesecký na námestníka riaditeľa? Vie p. riaditeľ o tom, že p. 

Piesecký bol zodpovedný za viacero obstarávaní, za ktoré nakoniec dostal Agrokomplex pokutu od 

Úradu pre verejné obstarávanie? 

Pán Piesecký uspel vo vypísanom výberovom konaní, do ktorého sa prihlásil. Zodpovednosť za 

verejné obstarávania nesie štatutár podniku. Pán Piesecký bol zodpovedný za administratívnu 

stránku verejného obstarávania v zmysle legislatívy. Jeho obsahovú náplň určovalo bývalé vedenie 

štátneho podniku Agrokomplex. Problematika verejného obstarávania bola predmetom auditu MPRV 

a o obsadení pozície zástupcu riaditeľa pre prevádzku bolo rozhodnuté až po predbežných záveroch 

nezávislého preverenia, s ktorým bol riaditeľ podniku oboznámený. 

Aké zmeny urobilo vedenie firmy na základe výsledkov hĺbkovej kontroly z minulého roka, ktorá 

potvrdila nehospodárne nakladanie s prostriedkami spoločnosti? 

Vedenie podniku prehodnotilo všetky rozbehnuté investičné aktivity z predchádzajúcich období, v 

časti prípadov sa podarilo s dodávateľmi dohodnúť na prehodnotení rozsahu dodaných služieb, 



prípadne zastavení rozbehnutých investícií. Nastavil sa princíp viacstupňového rozhodovania a tým sa 

posilnila aj kontrola. Postupne dochádza k digitalizácii procesov s elimináciou faktoru ľudského 

zlyhania. Do protikorupčných aktivít napr. v podobe nahlasovania korupcie, boli involvovaní 

zástupcovia zamestnancov – odbory, ktoré majú za úlohu zabezpečiť nestranný prístup k nahláseným 

skutočnostiam. Niektoré, už spomenuté organizačné zmeny, boli okrem personálneho auditu 

podporené aj výsledkami kontrol. Vedenie podniku sa v spolupráci s MPRV zaoberá ďalšími 

podozreniami z korupcie – napr. plánovaným predajom Kaštieľa Malanta. Zmenami prešli aj 

vnútropodnikové pravidlá a smernice. 

 


