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Úvod 

Vážené dámy, vážení páni, 

     kto očakával, že po ťažkom roku 2020 poznačeným pandémiou Covid-19 príde rok 2021, kedy sa 

život vráti k normálu, sklamal sa. Rok 2021, tak ako aj predchádzajúci rok, bol rovnako silne poznačený 

týmto celosvetovým koronavírusovým ochorením. Začiatkom roka prišla nádej vo forme vakcín a zdalo 

sa, že sa po začatí očkovania život pomaličky vráti k normálu. Jar priniesla náznak zlepšení a opatrenia 

na ochranu zdravia sa zdali byť uvoľnenejšie, avšak pre veľtržný priemysel nebolo uvoľňovanie 

dostatočné. Nepretržité obmedzovania kapacít hromadných podujatí a nejasnosť a nestálosť opatrení 

na ochranu zdravia viedli k rušeniu veľkého množstva akcií a podujatí na celom Slovensku, veľtržný 

priemysel nevynímajúc. Organizátori sa naučili rýchlo reagovať na zmenu pravidiel, avšak tie neboli 

častokrát akceptované a pochopené verejnosťou. Veľtržný priemysel patril na Slovensku aj v roku 2021 

k oblastiam hospodárstva, ktoré boli opatreniami na ochranu zdravia najviac postihnutými a musel si 

siahnuť až na dno svojich síl. Napriek racionalizačným opatreniam  aj v roku 2021 agrokomplex 

NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik skončil už druhý rok po sebe v červených číslach, so stratou vo 

výške 1 238 141 EUR a to hlavne z dôvodu, že legislatívne opatrenia vlády na ochranu zdravia 

nedovoľovali podniku uskutočniť takmer žiadne veľtrhy, výstavy a väčšie podujatia. Ani dotácie na 

zmiernenie dopadu pandémie Covid-19 nedokázali pokryť masívny výpadok tržieb. Po letných 

mesiacoch, kedy sa predsa len zlepšila situácia ohľadne Covid-19, došlo k precitnutiu a druhá polovica 

roka bola opäť v znamení uzatvárania prevádzok, rušení podujatí a veľkých obmedzení.  

     V čase zostavovania výročnej správy vláda uvoľnila väčšinu opatrení na ochranu zdravia 

a podmienky na organizovanie veľtrhov, výstav a podujatí umožňujú v plnej miere organizovať všetky 

druhy veľtrhov, výstav a podujatí. Avšak v čase, keď sa svet pomaly zviecha z úderov pandémie Covid-

19  ho zasiahla nová obrovská katastrofa, vojna na území Európy, pričom dnes ani nedokážeme 

odhadnúť, aké dopady bude mať na hospodárstvo a životnú úroveň obyvateľov celej planéty. 

Veríme však, že napriek týmto hrozbám sa podarí spoločným úsilím, aj za podpory našich klientov a 

návštevníkov konečne po dvoch rokoch naplniť z väčšej časti kalendár plánovaných podujatí, ktorý 

zabezpečí dostatok zdrojov nielen na pokrytie potrieb roka 2022, ale sanovať aj straty 

predchádzajúcich rokov. 

     Všetkým nám v tomto úsilí želám veľa trpezlivosti, odvahy a vhodných podmienok. 
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Charakteristika podniku 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, je štátny podnik zriadený Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať 

komunikáciu medzi spoločnosťami i podnikateľmi, s existujúcimi a tiež potenciálnymi zákazníkmi, na 

národnej aj medzinárodnej úrovni. Ďalej to je aj snaha rozvíjať obchod a medzinárodnú ekonomickú i 

vedecko-technickú 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 a spoločenské podujatia. Podnik sa rozprestiera na 143 ha 

plochy, pričom krytá výstavná kapacita je 40 906 m2 a voľná výstavná plocha 50 000 m2. 

 

Okrem podnikateľskej činnosti má podnik aj verejnoprospešnú činnosť. Súčasťou podniku sú Slovenské 

poľnohospodárske múzeum a výstavné políčka. Expozície múzea sa rozprestierajú na ploche cca 8 900 

m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica.  

 

Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov. Podnik má dlhodobú vysokú 

reputáciu v národných i medzinárodných obchodných kruhoch. Je členom Stredoeurópskej 

výstavníckej aliancie CEFA.  

 

 

  

 Celková 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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Identifikácia podniku 

Obchodný názov: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Sídlo: Výstavná 4, 949 01 Nitra  

IČO:36855642  

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

Právna forma: štátny podnik  

Zakladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Kontakt: +421 37 6572 111 

e-mail: agrokomplex@agrokomplex.sk 

www: www.agrokomplex.sk 

 

Riaditeľ štátneho podniku v hodnotenom období: 

• Ing. Róbert Kanás 

▪ do 20.12.2021 

• Ing. Ondrej Vaňo 

▪ od 21.12.2021  

▪ do 20.3.2022 

• Ing. Gabriela Pyteľová 

▪ od 21.3.2022 

 

Členovia vedenia podniku : 

• Ing. Ondrej Vaňo – Zástupca riaditeľa pre obchod a služby 

▪  od 01.01.2021 

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

▪  od 01.10.2020 

▪  do 28.2.2022 

• Ing. Peter Szakmár – poverený zástupca riaditeľa pre prevádzku 

▪ od 1.3.2022 

 

 

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

Situácia v roku 2021 v podniku z hľadiska usporadúvania akcií a eventov nebola priaznivá. Vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva pre hromadné podujatia sa v priebehu roka menili veľmi často. 

V priebehu roka bolo vydaných 26 vyhlášok, ktoré menili a upravovali podmienky pre usporadúvanie 

hromadných podujatí. Táto častá zmena  spôsobovala neistotu a výstavisko nedokázalo v dostatočnej 

miere organizovať veľké podujatia. Avšak aj napriek týmto meniacim sa podmienkam, výstavisko 

promptne reagovalo pri menších akciách, ak to dovoľovali opatrenia.   V roku 2021 výstavisko 

usporiadalo 9 plánovaných výstav a akcií, z toho 3 boli vo verzii on-line, pričom najviac profitabilné 

akcie ako veľtrh Nábytok a bývanie 2021, Medzinárodný strojársky veľtrh 2021 či letný Agrokomplex  

sa v roku 2021 zrušili. Taktiež sa výstavisku podarilo usporiadať 6 Búrz exotov a v spolupráci 

s Ministerstvom pôdohospodárstva a vidieka SR sa podarilo otvoriť Stálu expozíciu Programu rozvoja 

vidieka a Život s Covidom. Výstavisko zastrešovalo aj realizáciu a celkovú prípravu národného stánku 

na svetovej výstave One with nature 2021 v Budapešti. Stánok bol pod gesciou MPRV SR.  

Tak ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2021 sa pre záchranu výstaviska zaviedli viaceré nevyhnutné 

racionalizačné opatrenia súvisiace so stabilizáciou a minimalizáciou nákladov, vrátane  zmeny štruktúry 

podniku a racionalizácie ľudských zdrojov.  

Výstavisko nedisponuje takmer žiadnymi väčšími príjmami od marca roku 2020. Nepriaznivú situáciu 

sa podarilo prekonať len vďaka dotáciám na zmiernenie dopadu pandémie Covid-19, úverovým 

zdrojom a v nižšej miere tržbami za konanie drobných výstav (v čase, keď to umožňovali legislatívne 

opatrenia na ochranu zdravia), fakturáciou za nájom a stále expozície.  

Pokles tržieb po opatreniach na ochranu zdravia súvisiacich s pandémiou Covid-19 je uvedený 

v tabuľke, keď v roku 2019 (pred opatreniami) bola výška tržieb  7 509 303 EUR, v roku 2020 vo výške 

906 310 EUR a v roku 2021 vo výške 1 107 677 EUR. Pokles tržieb je dramatický, predstavuje až cca 6,5 

mil. EUR (85%). 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazovateľ 

 Referenčný rok                   

2019 

 Skutočnosť                                     

2020 

 Predpokladaná skutočnosť                         

2021 

Tržby 7 509 303                                     906 310 1 107 677

% poklesu tržieb 87,93 85,25

Náklady 6 046 764 3 441 778
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Sčasti bol výpadok tržieb nahradený dotáciami z rôznych schém (rok 2021): 

Dotácia suma v € 

Veľká schéma Ministerstva dopravy                  217 258 €  

Veľká schéma Ministerstva dopravy                  273 259 €  

Veľká schéma Ministerstva dopravy                  146 604 €  

Veľká schéma Ministerstva dopravy                    96 308 €  

spolu                  733 429 €  

 

 

Druh pomoci Výška príspevku 

Finančný príspevok Prvá pomoc - január 2021 79 501 € 

Finančný príspevok Prvá pomoc - február 2021 91 898 € 

Finančný príspevok Prvá pomoc -marec 2021 90 594 € 

Finančný príspevok Prvá pomoc -apríl 2021 88 876 € 

Finančný príspevok Prvá pomoc -máj 2021 87 101 € 

Finančný príspevok Prvá pomoc -jún 2021 84 970 € 

Finančný príspevok Prvá pomoc -júl 2021 13 265 € 

Finančný príspevok Prvá pomoc -september 2021 7 862 € 

Finančný príspevok Prvá pomoc -október 2021 14 296 € 

Finančný príspevok Prvá pomoc -november 2021 16 504 € 

Finančný príspevok Prvá pomoc -december 2021 17 526 € 

Vrátený finančný príspevok -10 020 € 

Spolu 582 372 € 

 

V nasledujúcom období sa podnik bude musieť vysporiadať s investičným úverom, ktorý výstavisko 

čerpalo v roku 2019 a v prvých mesiacoch roka 2020. Okrem investičného úveru má výstavisko aj 

prevádzkový úver, ktorý bol čerpaný taktiež v roku 2020.  V roku 2021 sa mali začať splácať tieto úvery, 

avšak výstavisku sa podarilo dohodnúť s bankou ich odklad.   

 

 

Organizačná štruktúra 

 Organizačná štruktúra bola v podniku menená v priebehu roku 2021 tri krát.  
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Organizačná štruktúra platná od 01. 01 2021 

 

 

  

 

 

Organizačná štruktúra platná od 01. 08. 2021 
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Organizačná štruktúra platná od 15. 09. 2021 

 

 

Oblasť ľudských zdrojov 

Tak ako v roku 2020 aj v roku 2021 bola oblasť ľudských zdrojov v štátnom podniku agrokomplex 

jednou z hlavných priorít. Kvôli pandémii COVID-19 sa počas roka neuskutočnil veľký počet 

plánovaných výstav a akcií. Zamestnanci v priebehu roka boli viackrát na prekážkach v práci na strane 

zamestnávateľa podľa odst. 3 a  odst. 4  § 142 Zákonníka práce z dôvodu optimalizácie osobných 

nákladov podniku.  V rámci nevyhnutného zvýšenia efektivity práce v štátnom podniku došlo aj v roku 

2021 k transformácii organizačnej štruktúry. V rámci racionalizácie došlo k zníženiu stavu o 38 

zamestnancov. V roku 2021 bolo prijatých do zamestnania 7 zamestnancov na nové pozície v podniku.   

V roku 2021 podarilo uzatvoriť s Odborovou organizáciou zamestnancov štátneho podniku novú 

Kolektívnu zmluvu, ktorá je platná od 01.01.2021. 

 

Zamestnancom sme sa aj napriek zlej pandemickej a ekonomickej situácii vytvorili adekvátne pracovné 

podmienky, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre schopnosť podniku reagovať na súčasnú 

situáciu. Pokračoval najmä proces digitalizácie a zjednodušovanie pracovných postupov formou 

elektronizácie agendy, zrýchľovania a zefektívňovania procesov v rámci štátneho podniku. Zaviedol sa 

digitálny obeh dokumentov, pripravila modernizácia prihlasovacieho systému na výstavy, zmenu 

vnútropodnikovej aj externej komunikácie  

 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2021 bol 99. Z toho ženy 34 a muži 65. 
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Fyzický stav k 31. 12. 2021 bol 100, pričom ženy 34 ( z toho 2 na rodičovskej dovolenke) a muži 66.

 

 

 

Informácia o odmene štatutárnych zástupcov 

Podľa Zákona č. 111/1990 Zb., Zákon o štátnom podniku § 9 odst. 6 prináleží riaditeľovi podniku 

ročná odmena z podielu na zisku. V roku 2021 bola štatutárovi vyplatená odmena za kalendárny rok 

2020. Výška odmeny za rok 2020 predstavovala 760,00 €. 

 

34

65

Premierný prepočítaný počet zamestnancov

Ženy Muži

34

66

Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2021

Ženy Muži
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Ciele podniku 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik sa zameriava na nasledujúce ciele: 

• hlavným cieľom podniku v nasledujúcom roku je znovu naštartovanie hlavnej podnikateľskej 

činnosti, organizovanie veľtrhov, výstav a podujatí v prípade, že to dovolia opatrenia na 

ochranu zdravia, 

• internacionalizácia podujatí a využívanie rastového potenciálu zahraničného obchodu, 

• modernizácia a zvyšovanie kvality služieb pre vystavovateľov a návštevníkov, vrátane 

zavádzania nových trendov do veľtržného priemyslu, 

• rozvoj konferenčných činností v regióne a vytvorenie celoslovenského konferenčného centra, 

• podpora 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, 

• upevňovanie si trhovej pozície v rámci existujúceho trhu organizátorov veľtrhov a výstav v SR 

i v okolitých krajinách, tvorba a rozvoj nových výstavných značiek a mimo výstavných podujatí 

• poskytovanie kvalitného zázemia a služieb vystavujúcim firmám z rôznorodých priemyselných 

odvetví pre ich vlastnú komunikáciu na národnej i medzinárodnej úrovni, ako aj platformu na 

realizáciu ich marketingových a obchodných cieľov, 

• znižovanie nákladov na prevádzku podniku, realizácia personálnych opatrení nielen s cieľom 

optimalizácie osobných nákladov, ale predovšetkým s cieľom maximalizácie efektivity práce, 

zjednodušenie organizačnej štruktúry a zvýšenie adresnosti a zásluhovosti odmeňovania 

zamestnancov, 

• vyriešenie financovania Slovenského poľnohospodárskeho múzea do budúcich období, 

• napĺňanie cieľov Slovenského poľnohospodárskeho múzea, ktoré sú uvedené v jeho predmete 

jeho činnosti v súvislosti so zameraním na dokumentáciu agrárnych dejín Slovenska, zber 

materiálov pre poľnohospodárske múzejníctvo a spracúvanie dejín poľnohospodárstva na 

Slovensku, rekonštruovanie hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok a 

prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej úzkorozchodnej železnice, 

• z dlhodobého hľadiska je zámerom podniku zvyšovanie úrovne služieb s dôrazom na kvalitu a 

efektivitu.  



12 
 

 

Predmet činnosti podniku 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zmysle rozhodnutia č. 5137/2007 -420 zo dňa 7. 

12. 2007 rozhodlo o založení štátneho podniku s dátumom vzniku od 1. 1. 2008. V súlade s ustanovením 

§ 27 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov zakladateľ priznáva 

tomuto štátnemu podniku charakter podniku, ktorého základným predmetom činnosti je 

uspokojovanie verejnoprospešných záujmov. Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik má 

v zmysle zakladacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 5137/2007-420 zo 

dňa 7. 12. 2007 nasledujúci základný predmet činnosti:  

 

Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 

• zabezpečovanie činnosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea s odborným zameraním 

a špecializáciou: dokumentácia agrárnych dejín Slovenska 

• vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti pre poľnohospodárske 

múzejníctvo 

• spracúvanie dejín poľnohospodárstva SR 

• vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

• prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej železnice v areáli výstaviska v rozsahu 

udelenej licencie 

 

Podnikateľské činnosti: 

• organizovanie, usporiadanie a realizácia veľtrhov a výstav 

• zámočnícke práce 

• staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 

• reklamná činnosť 

• prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov 

• prenájom strojov a prístrojov 

• prenájom tovaru osobnej spotreby a zariadení expozícií 

• upratovacie práce 

• sekretárske služby, preklady, tlmočenie 

• tlač a sieťotlač 

• podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti 
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• organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 

• prevádzkovanie parkovísk 

• kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností 

• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

• sprostredkovateľská činnosť 

• prevádzkovanie výdajne stravy 

• ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností  

• zabezpečovanie prezentácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na domácich 

a zahraničných výstavách a veľtrhov a zabezpečovanie marketingových a propagačných aktivít 

pre potreby rezortu 

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

• vodoinštalatérstvo 

• baliace činnosti, manipulácia s tovarom 

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

prípojného vozidla 

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

súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 

• poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

• poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

 

Zakladateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rozhodnutím č. 1674/2019-800 

z novembra 2019 rozhodlo o rozšírení povinného predmetu činnosti na uspokojovanie 

verejnoprospešných záujmov podnikateľské činnosti o nasledovné činnosti: 

 

Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 

• vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia 

duchovných a kultúrnych hodnôt  

• organizovanie športovo-relaxačných podujatí, turnajov, súťaží,  cvičení 

• organizovanie a realizácia vzdelávacích, výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských 

aktivít a podujatí 

• realizácia aktivít podporujúcich správnu životosprávu a zdravý životný štýl 

• realizácia voľno časových a rekreačných aktivít a aktivít na odbúranie stresu 

• prevádzkovanie športovo-relaxačných zariadení 
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• publikačná a osvetová činnosť 

Podnikateľské činnosti: 

• Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

 

 

Vízia podniku 

Hlavnou víziou podniku je stať sa plne sebestačným výstavným a kongresovým centrom 

s celonárodnou a nadnárodnou pôsobnosťou v stredoeurópskom priestore poskytujúcim svoje služby 

ako komerčnej sfére, tak aj pre potreby štátnych inštitúcií naprieč všetkými rezortami. Výstavisko by 

sa malo v budúcnosti stať výrazným prvkom podpory a propagácie pôdohospodárstva a fungovať ako 

„marketingový nástroj“ zriaďovateľa.  

 

Slovenské poľnohospodárske múzeum 

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre (ďalej ako SPM), ako organizačná jednotka podniku 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. v roku 2021 čiastočne plnilo základné odborné činnosti v 

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

Slovenska.  

 

 

Základné odborné činnosti 

Základné odborné činnosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre sa týkali predovšetkým 

komplexnej revízie zbierkového fondu múzea. Za druhý polrok, kedy revízie prebiehali sa podarilo 

odborne zrevidovať zhruba 47% z celkového počtu zbierkových predmetov. Na túto činnosť bol kladený 

najväčší dôraz, nakoľko išlo o jeden z najväčších nedostatkov vytýkaným v správe Štátneho odborného 

dohľadu vykonaného v auguste 2020. 

 

Na základe protiepidemických opatrení bola aj činnosť múzea pozastavená (múzeum bolo na istý čas 

úplne zatvorené), čo malo za následok výrazný pokles návštevníkov v roku 2021 oproti obdobiu pred 

vypuknutím pandémie. Aj napriek tomu počas roka navštívilo múzeum  5569 návštevníkov. Tento stav 
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bol dosiahnutý najmä zavedením akcie „Pravidelné jazdy Nitrianskej poľnej železnice vo štvrtok“ ako 

aj ďalšími menšími a väčšími podujatiami. 

 

Ostatné odborné činnosti, ako je nadobúdanie zbierkových predmetov, odborná evidencia zbierkových 

predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie, vedecko-výskumná činnosť, 

bezpečnosť zbierkových predmetov nebola kvôli nedostatku financií a odborných zamestnancov 

vykonávaná. 

 

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

Odbornú ochranu zbierkových predmetov predstavuje konzervovanie, ošetrovanie, reštaurovanie a 

opravy strojov a mechanizácie. V roku 2021 bolo týmto spôsobom ošetrených spolu 85 ks zbierkových 

predmetov.  

 

 

Výstavná a prezentačná činnosť múzea 

Múzeum sa v roku 2021 spolupodieľalo na podujatiach Noc múzeí a Galérií 2021 a Tradície 

slovenského vidieka. Zároveň usporiadalo viacero menších podujatí pre širokú verejnosť, akými bol 

napríklad Víkend s parným vlakom.  

 

 

Charakteristika zrealizovaných výstav a veľtrhov v roku 2021 

Výstavisko plánovalo v roku 2021 plnú prevádzku. Jednotlivé výstavy mali stanovené svoje termíny, 

ktoré sa museli meniť, rušiť a presúvať. Väčšina podujatí bola zrušená, avšak vytvorili sa nové podujatia 

a aj forma prezentácie. Kalendár výstav bol nastavený ako v nepandemických rokoch.   
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Zorganizované podujatia v roku 2021 

Svadobné dni 2021 

Termín konania: 14. 02.2021  - 14. 03. 2021 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  

Miesto konania: on-line výstava  

 

Noc múzeí a galérií 2021 

Termín konania: 15. 05.2021 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

 

Gardenia 2021 

Termín konania: 21. 05. 2021  - 22. 05. 2021 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

 

TECHNITRA 2021 

Termín konania: 27. 05. 2021  - 28. 05. 2021 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Miesto konania: on-line výstava a konferencia  

 

Medzinárodná výstava psov 2021 

Termín konania: 08. 07. 2021  - 11. 07. 2021 

Organizátor: Slovenská kynologická jednota 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

 

Tradície slovenského vidieka 

Termín konania: 19. 08. 2021  - 22. 08. 2021 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

 

Jesenné jarmoky na „Agráči“ 

Termín konania: 10. 09. 2021  - 11. 09. 2021 
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Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

 

Gaudeamus 2021 

Termín konania: 02. 11. 2021  - 04. 11. 2021 

Organizátor: MP-Soft, a. s.  

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra 

 

Gastra a Kulinária 2021 

Termín konania: 08. 11. 2021  - 21. 11. 2021 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Miesto konania: on-line prezentácia 

 

Burza exotov a Farmárske trhy 2021 

Termín konania: máj, jún, júl, august, september, október 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra  

 

Stála výstava Programu rozvoja vidieka a expozícia Život s Covidom 2021 

Termín konania: máj, jún, júl, august, september, október 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra, interaktívne výstavy 

  

 

Zrušené podujatia v roku 2021 

12 – 13. 2. SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ – presunuté do on-line priestoru 

19. – 21. 2. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV 

20. – 21. 3. NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV & VICTORY SHOW 

9. – 11. 4. CAMP BIKE TOURIST 

20. – 23. 4. AQUATHERM 

22. – 25. 4. DOMEXPO 

22. – 25. 4. BONSAI GALLERY 

https://agrokomplex.sk/stala-vystava-programu-rozvoja-vidieka-a-expozicia-zivot-s-covidom-2021-11-2/
https://agrokomplex.sk/stala-vystava-programu-rozvoja-vidieka-a-expozicia-zivot-s-covidom-2021-11-2/
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6. – 9. 5. POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO,  A VČELÁRSTVO 

25. – 28. 5. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 

25. – 28. 5. EUROWELDING 

25. – 28. 5. CAST-EX 

25. – 28. 5. TECHFÓRUM 

25. – 28. 5. EMA 

23. – 27. 6. NÁBYTOK A BÝVANIE 

23. – 27. 6. FÓRUM DIZAJNU 

23. – 27. 6. MODERNÉ DREVODOMY 

19. – 22. 8. AGROKOMPLEX 

19. – 22. 8. NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 

19. – 22. 8. COOPEXPO 

19. – 22. 8. ENVIRO 

19. – 22. 8. EKOFESTIVAL 

28. 8. FESTIVAL SLÍŽOVICA 

7. – 10. 10. AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA 

20. – 23. 10. AGROSALÓN 

30. – 31. 10. NOVÁ VETERINÁRIA 

31. 10. BURZA EXOTOV A FARMÁRSKE TRHY 

10. – 13. 11. GASTRA & KULINÁRIA 

26. – 28. 11. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV 

10. – 12. 12. XXIV. CELOŠTÁTNA VÝSTAVA ZVIERAT A XI. SLOVENSKÉ TRHY 

 

Zrušené boli aj pravidelné akcie Burza exotov a farmárske trhy v mesiacoch január, február, marec 

apríl, november a december. Okrem veľkých podujatí boli zrušené takmer všetky plánované 

konferencie semináre.  
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Vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov 

 

 

Správa o podnikateľskej činnosti 

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

v nasledujúcich tabuľkách: 

ÚDAJE Z VZaS (v celých EUR): 

 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Tržby celkom 7 509 303,00 906 311,00 1 107 677,00 

  Tržby z predaja tovaru 9 116,00 972,00 0 

  Náklady vynaložené na obstaranie tovaru 3 813,00 431,00 0 

Výroba 7 500 245,00 886 359,00 1 107 677,00 

  Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 500 187,00 905 339,00 1 107 677,00 

  Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 58,00 -18 980,00 0 

  Aktivácia 0   0 

Výrobná spotreba 3 502 250,00 1 737 424,00 633 583,00 

  Spotreba materiálu, energie                      a 
neskl. dod. 

1 059 103,00 536 908,00 350 023,00 

  Služby 2 443 147,00 1 200 516,00 283 560,00 

Pridaná hodnota 4 003 298,00 -850 524,00 474 095,00 

Osobné náklady 3 293 590,00 2 510 473,00 1 762 369,00 

  Mzdové náklady 2 306 628,00 1 776 246,00 1 194 464,00 

  Náklady na sociálne poistenie 866 827,00 613 386,00 454 690,00 

  Sociálne náklady 120 135,00 120 841,00 113 215,00 

  Dane a poplatky 277 474,00 333 326,00 298 312,00 

Odpisy a opr. pol. k hm./nehm.maj. 1 176 694,00 1 058 985,00 873 579,00 

Tržby z predaja dl. majetku a materiálu 571,00 7 708,00 21 082,00 

Zostatková cena dl. majetku a materiálu 35,00 4 714,00 0,00 

  Tvorba a zúčt. opr. položiek k pohľad. 19 879,00 32 833,00 19 735,00 

  Ostatné výnosy z hospodár. činnosti 24 544,00 1 028 208,00 1 320 923,00 

  Ostatné náklady na hospodár. činnosti 202 555,00 137 483,00 67 930,00 

Výsledok z hospodárskej činnosti -941 814,00 -3 892 422,00 -1 205 826,00 

  Výnosové úroky 18,00 12,00 2,00 

  Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 

  Kurzové straty 8,00 0,00 31,00 

  Nákladové úroky 287,00 24 754,00 62 168,00  
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  Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 503,00 214 565,00 -40 423,00  

Výsledok z finančnej činnosti -12 780,00 -239 307,00 -21 774,00  

Výsledok z bežnej činnosti pred zd.  -954 594,00 -4 131 729,00 -1 227600,00  

Daň z príjmov z bežnej činnosti -87 946,00 -8 224,00 10 541,00  

  -splatná 3,00 2,00 0,00  

  -odložená (+/-) -87 949,00 -8 226,00 10 541,00  

Výsledok z bežnej činnosti po zdanení -866 648,00 -4 123 505,00 -1 238 141,00  

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

                                                                                         31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

AKTÍVA CELKOM 26 420 515,00 25 581 173,00 24 575 901,00 

Neobežný majetok 24 203 879,00 24 159 269,00 23 296 342,00 

Dlhodobý nehmotný majetok 625,00 8 075,00 29 844,00 

  Softvér 625,00 8 075,00 29 844,00 

Dlhodobý hmotný majetok 24 203 254,00 24 133 194,00 23 266 497,00 

  Pozemky 7 828 084,00 7 828 084,00 7 798467,00 

  Stavby 14 623 011,00 14 927 595,00 14 308 393,00 

  Samostatné hnuteľné veci 845 290,00 693 763,00 496 052,00 

  Základné stádo a ťažné zvieratá       

  Ostatný dlhodobý hmotný majetok 429 051,00 429 051,00 429 052,00 

  Obstarávaný DHM 477 818,00 254 701,00 234 535,00 

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

Obežný majetok 2 176 018,00 1 412 324,00 1 273 590,00 

Zásoby 94 012,00 55 806,00 40 021,00 

  Materiál 74 697,00 55 806,00 40 021,00 

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

  Tovar 335,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 137 218,00 371 447,00 631 531,00 

  Pohľadávky z obchodného styku 132 690,00 90 040,00 84 218,00 

  Daňové pohľadávky a dotácie 523,00 271 399,00 538 317,00 

  Iné pohľadávky 4 005,00 10 008,00 8 996,00 

Finančné účty 1 944 788,00 985 071,00 602 038,00 

  Peniaze 1 076,00 6 573,00 355,00 

  Účty v bankách 1 943 712,00 978 498,00 601 683,00 

Časové rozlíšenie 40 618,00 9 580,00 5 969,00 

  Náklady budúcich obd. dlhodobé       

  Náklady budúcich obd. krátkodobé 40 618,00 9 580,00 5 969,00 

  Príjmy budúcich obd. dlhodobé       
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  Príjmy budúcich období krátkodobé  0 0 

                                                                                         31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

PASÍVA CELKOM 26 420 515,00 25 581173,00 24 575 901,00 

Vlastné imanie 23 653 752,00 19 530 248,00 18 292 107,00 

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

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

  Vlastné akcie a vlast. obch. podiely       

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

  Pohľadávky za upísané vlast. imanie       

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 

Fondy zo zisku 718 421,00 345 554,00 345 554,00 

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

  Nedeliteľný fond       

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

Výsledok hospodárenia min. rokov -149 810,00 -149 810,00 -4 273 315,00 

  Nerozdelený zisk minulých rokov       

  Neuhradená strata minulých rokov -149 810,00 -149 810,00 -4 273 315,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení -866 648,00 -4 123 505,00 -1 238 141,00 

Záväzky 2 719 693,00 6 038 802,00 6 113 626,00 

Rezervy 168 237,00 74 647,00 40 954,00 

  Rezervy zákonné dlhodobé       

  Rezervy zákonné krátkodobé 111 876,00 25 344,00 24 613,00 

  Ostatné dlhodobé rezervy       

  Ostatné krátkodobé rezervy 56 361,00 49 303,00 16 341,00 

Dlhodobé záväzky 85 735,00 81 023,00 89 031,00 

  Záväzky zo sociálneho fondu 3 950,00 7 464,00 4 931,00 

  Ostatné dlhodobé záväzky       

  Odložený daňový záväzok 81 785,00 73 559,00   84 100,00   

Krátkodobé záväzky 465 721,00 557 262,00 561 370,00 

  Záväzky z obchodného styku 214 698,00 144 578,00 90 468,00 

  Nevyfakturované dodávky       

  Záväzky voči zamestnancom 129 320,00 103 474,00  76 046,00  

  Záväzky zo sociálneho poistenia 88 326,00 62 545,00 44 720,00 

  Daňové záväzky a dotácie 19 381,00 222 016,00 295 570,00 

  Ostatné záväzky 13 996,00 24 649,00 54 566,00 

Krátkodobé finančné výpomoci       

Bankové úvery 2 000 0000,00 5 325 870,00 5 422 270,00 
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  Bankové úvery dlhodobé 1 925 920, 00 5 039 470,00 5 120 670,00 

  Bežné bankové úvery 74 080,00 286 400,00 301 600,00 

Časové rozlíšenie 47 070,00 12 123,00 170 168,00 

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

  Výdavky budúcich obd. krátkodobé 0 12 123,00 170 168,00 

Ukazovatele finančnej analýzy (v celých €): 

Obdobie   2019 2020 2021 

Mesiac  12 12 12 

UKAZOVATELE         

Bilančný HV (po zdanení) € -866 648 -4 123 505 -1 238 141 

Tvorba zdrojov (Bilančný HV + odpisy) € 310 046 -3 064 520 -364 562 

Odpisy € 1 176 694 1 058 985 873 579 

EBITDA € 222 369 -3 048 002 -291 855 

EBIT € -954 325 -4 106 987 -1 165 434 

Zadĺženosť € 2 766 763 6 050 925 6 283 794 

Tržby z vlastných výrobkov a služieb € 7 500 187 905 339 1 107 677 

Nakupované vstupy k vlastným výrobkom a službám € 3 502 250 1 737 424 633 583 

Podiel nakup. vstupov k tržbám z vlast. výrobkov a 
služieb % 46,70% 191,91% 57,20% 

Podiel osob.  nákladov k tržbám  z vlast.výrobkov a 
služieb % 43,91% 277,30% 159,10% 

      
1. Ukazovatele zadĺženosti         

1.1 Celková zadĺženosť % 10,47% 23,65% 25,57% 

1.2 Zadĺženosť na tržby % 36,89% 668,36% 567,29% 

      
2. Ukazovatele kapitálovej štruktúry         

2.1 Čistý pracovný kapitál (ČPK) € 1 636 217 556 539 240 451 

2.2 ČPK z bežných aktív % 75,19% 39,41% 18,88% 

2.3 Udržateľný rast % -3,53% -17,43% -6,34% 

      
3. Likvidita         

3.1 Likvidita I. st. (CAR)    3,60 1,15 0,58 

3.2 Likvidita II. st. (ATR)   3,86 1,59 1,19 

3.3 Likvidita III. st. (CUR)   4,03 1,65 1,23 

      
4. Marže         

4.1 Pridaná hodnota z tržieb z vlastných 
       výrobkov a služieb % 53,38% -93,95% 42,80% 

4.2 EBITDA z tržieb z vlastných výrobkov a 
       služieb % 2,96% -336,67% -26,35% 

4.3 Bilančný HV z tržieb z vlastných výrobkov a 
       služieb % -11,56% -455,47% -111,81% 
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4.4 Prevádzkový HV z tržieb (bez rezerv a 
        opravných položiek) % -12,56% -429,94% -108,86% 

4.5 Osobné náklady / Pridaná hodnota % 82,27% -295,17% 371,73% 

      
5. Rentabilita         

5.1 EBITDA na aktíva % 0,84% -11,92% -1,19% 

5.2 EBITDA na úvery % x x x 

5.3 ROA (rentabilita celkového kapitálu) % -3,28% -16,12% -5,04% 

5.4 ROE (rentabilita vlastného kapitálu) % -3,66% -21,11% -6,77% 

5.5 Rentabilita tržieb z vlastných výrobkov a 
       služieb % -11,56% -455,47% -111,78% 

      
6. Aktivita         

6.1 Doba obratu aktív dni 1267 10161 7 987 

6.2 Doba obratu krátk. záväzkov dni 48 118 416 

6.3 Doba obratu krát. záväzkov z obch. styku dni 22 30 51 

6.4 Doba obratu krátk. pohľadávok dni 7 148 205 

6.5 Doba obratu krát. pohľadávok z obch. styku  dni 6 36 27 

6.6 Doba obratu zásob  dni 5 22 13 

      
7. Ukazovatele % zmeny   2019/2018 2020/2019 2021/2020 

7.1 % zmena tržieb (r.01+ r.05) % 21,95% -87,93% 22,22% 

7.2 % zmena tržieb za predaj vl. výrobkov a 
       služieb (r.05) % 21,93% -87,93% 22,35% 

7.3 % zmena pridanej hodnoty % 2,72% -121,25% -155,74% 

7.4 % zmena osobných nákladov % 19,03% -23,78% -29,80% 
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Návrh na zúčtovanie straty  za rok 2021 vo výške 1 238 141 Eur 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik k poslednému dňu účtovnej závierky začína 

organizovať veľtrhy, výstavné podujatia a ďalšie akcie a postupným zlepšovaním finančnej kondície 

a generovaním zisku začne vykrývať stratu z predchádzajúceho obdobia. 

Z toho dôvodu navrhujeme zúčtovať stratu vo výške 1 238 141 EUR  v prospech účtu  429 000 – 

Neuhradená strata  minulých období. 

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia: 

Po skončení účtovného obdobia roka 2021, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali  žiadne 

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

V období, v ktorom sa vyhotovuje výročná správa vláda zrušila pandemické opatrenia súvisiace so 

šírením ochorenia Covid19  a Agrokomplex začína organizovať veľtrhy, výstavy a ostatné akcie. 

 Manažment podniku naďalej pokračuje v monitorovaní situácie s COVID-19, aby mohol zareagovať na 

prípadné zhoršenie situácie. 

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja: 

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

2021 nevynaložil vlastné výdavky na výskum a vývoj. 

Riziká: 

Rizikom z hľadiska ďalšej činnosti štátneho podniku, je najmä vplyv mimoriadnej situácie zapríčinenej  

šírením ochorenia COVID-19 a jeho negatívneho dopadu na ekonomickú situáciu štátneho podniku, 

resp. na obmedzenia, ktoré by naďalej nedovoľovali organizovať výstavy iné verejné podujatia a s tým 

spojené generovanie tržieb. 

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

podielov materskej účtovnej jednotky (ovládajúcej osoby): 

Štátny podnik v priebehu roka 2021 a ani v ďalšom období neplánuje obstarávanie dočasných listov, 

obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby.  

Organizačná zložka v zahraničí: 

Štátny podnik nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. 

Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie: 

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

vybudované a zabehnuté vnútorné ochranné mechanizmy a postupy . V zmysle zásad trvalo 
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udržateľného rozvoja štátny podnik plní požiadavky všetkých platných zákonov, predpisov a nariadení 

o ochrane životného prostredia a iných požiadaviek chrániacich životné prostredie.  

 

 


