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1. Úvod 

Spoločnosť D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, 

IČO: 31 561 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďa-

lej len „spoločnosť“) vyhotovila v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení 

(ďalej len „zákon o účtovníctve“) nasledovnú výročnú správu za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 

31. decembra 2017. 
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2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, in-
formácie podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve 

2.1 Organizačná štruktúra spoločnosti 

 
 
 

2.2 Výrobné výsledky 

2.2.1 Výroba a predaj 

V roku 2017 sa podarilo vyrobiť celkom 443 345 ton, čím sme prekročili stanovený plán na rok 2017 
o viac ako 30 tisíc ton. Rastový trend sme zaznamenali aj v objeme expedície, kde sa nám v roku 2017 
podarilo predať 438 517,67 ton, čo znamenalo prekročenie plánu o vyše 25 tisíc ton. Danými výsled-
kami sme prekročili výsledky roku 2016 o viac ako 8%. Dlhodobý vývoj ťažby a predaja je vykreslený 
v nasledujúcich grafoch: 
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Predaj podľa jednotlivých frakcií  

Podobne ako v posledných rokoch bol pomer výroby v prospech jemných frakcií v granulometrii pod 
4 mm. V roku 2017 sa celkový podiel jemných frakcií zvýšil z hodnoty 83,63% v roku 2016 na úroveň 
89,77%. Celkový objem výroby frakcií 0/2 mm, 2/4 mm a 0/4 mm tak dosiahol v roku 2017 hodnotu  
393 645,46 ton. Oproti obdobiu predchádzajúcich rokov sme zaznamenali výraznejší objem predaja do 
hutníctva, kde sme dosiahli nárast oproti roku 2016 na viac ako dvojnásobok. Oproti predchádzajúcemu 
obdobiu sa naopak znížil podiel predaja do stavebníctva, čo je spôsobené silnou konkurenciou 
v blízkom okolí pre toto odvetvie.  

 

Podiel expedície jednotlivých frakcií bol nasledovný:  
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Ťažba 
V roku 2017 sme sa v rámci organizácie ťažby sústreďovali ťažbu na vrchných ťažobných rezoch, a to 
hlavne na doťaženie ťažobného rezu E518 a následne sa ťažba sústredila na ťažobné rezy E518 a E505. 
Pre výrobu hrubých frakcií sme ťažbu dopĺňali na ťažobnom reze E486. Pre zabezpečenie výroby sme 
v priebehu roku 2017 vykonali spolu 31 clonových odstrelov, pričom došlo k rozpojeniu 442 tisíc ton 
rúbaniny. 

Pri nakládke rúbaniny sme sa snažili na ťažobných rezoch využívať hlavne hydraulické rýpadlo DH621, 
u ktorého však došlo k závažnej poruche na ložisku otáčania a na prevodovke stranového pojazdu, a tak  
bola ťažba nahrádzaná podľa potreby aj kolesovým nakladačom CAT 972K. V juhozápadnej časti no-
vorozšírenej časti lomu č.6 v k.ú. Rajec, sme dokončili vykonávanie skrývkových prác, pričom celý 
rozsah skrývkových prác bol realizovaný svojpomocne s použitím hydraulického rýpadla DH411 
s pomocou pásového buldozéra T130 s výnimkou nákladných vozidiel na odvoz skrývky, ktoré sme rie-
šili dodávateľsky. 

Podobne ako v predchádzajúcom období sme technologickú navážku na drvič zabezpečovali dodávateľ-
ským spôsobom, pričom dopravné vzdialenosti v lome sa predĺžili z predchádzajúcich 500-1000 metrov 
na 1050-1250 metrov pre sústredenie ťažby v horných ťažobných rezoch E590, E575 a E560. 

Aj v roku 2017 sa všetky produkty pre hutnícky priemysel expedovali k odberateľovi prostredníctvom 
železničnej dopravy, pričom v roku 2017 sme vyexpedovali celkom 96 ucelených vlakov s celkovým 
objemom 155 689 ton oboch frakcií 0/4mm a 8/32mm, čo znamenalo zvýšenie predaja oproti predchá-
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dzajúcemu roku o takmer dvojnásobok. Hlavným dôvodom bolo posilnenie odberov u jedného z odbe-
rateľov. 

 

Cenníkové ceny výrobkov v roku 2017 sú už dlhé obdobie nezmenené, a naviac väčšine významných 
odberateľov boli poskytnuté množstevné zľavy, aby sme udržali konkurencieschopnosť. Prehľad cenní-
kových cien v roku 2017 bez DPH: 

 

Frakcia (mm) EUR/t 
0/4 8,17 
4/8 6,84 
8/16 6,84 
16/32 5,94 
0/32 5,04 
0/2 15,- 
2/4 8,30 

 
V uvedených cenách nie je započítaný franco príplatok za nakládku do vagónov. V roku 2017 bol ne-
zmenený a ku každej naloženej tone bol účtovaný franco príplatok, ktorý sa pohyboval na hranici 
1,35 EUR. 

 

2.2.2 Kvalita výrobkov 

Na kvalitu výroby a kontrolu kvality hotových výrobkov kladieme stabilne vysoký dôraz. Kontrola kva-
lity spočíva jednak v kontrole chemického zloženia vstupnej suroviny ako aj hotových výrobkov, a tiež 
vo vykonávaní sitových rozborov jednotlivých frakcií. 

Chemické analýzy sa vykonávajú už počas realizácie vrtných prác, čím vieme skoro presne predpokla-
dať chemickú skladbu materiálu, a tým vykonávať a riadiť separovanú ťažbu pre pokrytie individuál-
nych potrieb zákazníkov. Výsledkom týchto analýz je mapa chemického zloženia zásob. Následne kon-
trolujeme proces výroby ako aj hotové výrobky pravidelným odoberaním vzoriek kameniva 
a vykonávaním sitových a chemických rozborov. 

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný 
Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave, ktorý sa vzťahuje na kamenivo do betónu, 
do malty, do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľ-
stve a pri výstavbe ciest, do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na 
základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o zhode podľa platných predpisov pre spomína-
né druhy použitia pre frakcie 0-2 mm, 0-4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm.  

Na základe úspešného riadenia systému kvality a zvládnutia recertifikačného auditu sme sa stali drži-
teľmi medzinárodného certifikátu kvality EN ISO 9001 : 2015. Udržanie a dodržiavanie systému kvali-
ty slúži ako prostriedok pre cielené uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom udržiavať resp. zvyšo-
vať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu povedomia firmy a ako určitý 
náskok v konkurenčnom prostredí. 

 

2.3 Efektívnosť a rozvoj výrobného procesu 

2.3.1 Vplyv činnosti na zamestnanosť, stav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, 

zmennosť, nadčasová práca 

V priebehu roku 2017 sme v našej spoločnosti zamestnávali v trvalom pracovnom pomere 28 zamest-
nancov. Podobne ako v posledných rokoch sme sa počas roku 2017 snažili vykonávať výrobu hlavne v 
dvojzmennej prevádzke, no pre pokrytie zvýšeného odbytu frakcie 0/2 mm a 0/4 mm sme boli nútení 
zabezpečiť čiastočne aj trojzmennú prevádzku s celkovým trvaním cca. 10 týždňov. V rámci výroby 
frakcie 0/2 mm sme podobne ako v predchádzajúcom období využívali technologickú linku terciálneho 
drvenia a triedenia v trojzmennej prevádzke. Výsledkom prevádzky bola produkcia viac ako 200 tisíc 
ton frakcie 0/2 mm. Vďaka priaznivým klimatickým podmienkam, sústredením ťažby v ťažobných re-
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zoch E518, E505, E570 a E590 sa nám podarilo využívať vstupný materiál s nižším vlhkostným podie-
lom, čo malo pozitívny vplyv na elimináciu procesu sušenia a tým aj zníženie nákladov pre produkciu 
frakcie 0/2mm.   

V roku 2017 bolo na mzdy vyplatených spolu 446 tis. EUR a ďalších 170 tis EUR predstavovali zákon-
né sociálne náklady na mzdy. Pokles nákladov na mzdy bol spôsobený odchodom troch pracovníkov do 
predčasného starobného dôchodku a čiastočnou práceneschopnosťou zamestnancov. Spoločnosť sa sna-
ží každoročne dodržiavať ročný nárast miezd nad hranicou ročnej miery inflácie. V roku 2017 vzrástli 
platy pracovníkov v jednotlivých mzdových triedach o 3,5%. Mieru nadčasovej práce sa nám v roku 
2017 podarilo udržať na minimálnej úrovni.  

2.3.2 Využitie a reprodukcia základných prostriedkov 

Každoročne sa snažíme minimalizovať doby odstávok a operatívnych opráv a prác spojených s údržbou 
a tým plnenia potrieb zákazníkov a plynulosti výroby. Hlavným nástrojom je vykonávanie preventívnej 
a plánovanej údržby jednotlivých technologických zariadení podľa pripravených ročných a mesačných 
plánov údržby, vypracovaných v zmysle systému riadenia kvality. V roku 2017 sa hlavná starostlivosť  
venovala zariadeniam pre produkciu jemných frakcií 0/2mm a 0/4mm, a to sekundárnemu a terciálnemu 
stupňu spracovania a taktiež systému predsušenia, samotnému horáku ako aj rozvodom vykurovacieho 
média. Starostlivosť sa taktiež výrazne zvýšila pri efektívnosti sekundárneho drvenia, čo malo za násle-
dok zefektívnenie celej technologickej linky. 

Väčšinu údržbárskych prác sme si však zabezpečovali svojpomocne vďaka dlhoročným skúsenostiam 
našich zamestnancov a dodávateľsky sme využívali iba odborne náročné výkony a servisy pri údržbe 
kolesových nakladačov a hydraulických rýpadiel. 

Celková hodnota vyčerpaných finančných prostriedkov na údržbu, náhradné diely a opravy v roku 2017 
dosiahla 84 tisíc EUR, čo predstavovalo úsporu vo výške takmer 21 tisíc EUR v porovnaní s plánom na 
rok 2017. Dôvodom bolo aj nerealizovanie opravy otočného ložiska na hydraulickom rýpadle DH621 
z dôvodu plánovanej výmeny rýpadla za novší stroj. 

Vplyvom rozsiahlych investícii z predchádzajúceho obdobia a vzhľadom na rozsah technologických 
prvkov dosiahla výška odpisov v roku 2017 hodnotu 182 tisíc EUR, čo bolo o 5 tisíc EUR menej ako 
v stanovenom pláne na rok 2017. 

  

2.3.3 Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami 

Naším hlavným energetickým zdrojom výroby je elektrická energia, ktorú používame pre celú techno-
lógiu výroby. Pre celkový proces výroby sme v roku 2017 na technologických linkách drvenia a triede-
nia spotrebovali celkovo 2 089 tisíc kWh v celkovej hodnote 212 tisíc EUR. Pri spotrebe elektrickej 
energie sa nám oproti predchádzajúcemu obdobiu podarilo znížiť jednak nákupnú cenu, a to o zhruba 
4,5% a vhodnými úpravami technológie a optimalizáciou výroby a obmedzením procesu predsúšania aj 
mernú spotrebu elektrickej energie o viac ako 3,1%, čím sme v porovnaní s plánom na rok 2017 ušetrili 
viac ako 14,6% energie  v hodnote 31 tisíc EUR.  

Priemerná spotreba elektrickej energie v roku 2017 na technologickej linke CPP1 dosiahla 3,53 kWh/t  
a na technologickej linke terciálneho drvenia a triedenia CPP2 dosiahla hodnotu 2,17 kWh/t, čo pred-
stavovalo spomínaný pokles oproti predchádzajúcemu roku v globále o 4,5%.    

Pri terciálnom spracovaní frakcie 0-4 mm sa okrem spotreby elektrickej energie významnou mierou na 
nákladoch podieľa aj spotreba vykurovacieho oleja na predsúšanie. V roku 2017 sme vďaka používaniu 
recyklovaných olejov a priaznivým klimatickým pomerom dokázali ušetriť spotrebu oleja o viac ako 
50%. V konečnom vyhodnotení sa nám vďaka stratégii ťažby, úpravám v technológii a priaznivým po-
veternostným podmienkam podarilo ušetriť náklady na vykurovací olej vo výške 44 tisíc EUR proti 
stanovenému plánu. 

Spotreba motorovej nafty pre pokrytie potrieb strojných zariadení dosiahla v roku 2017 celkom 82 tis. 
EUR. Najväčší podiel na spotrebe mali ako obvykle kolesové nakladače a hydraulické rýpadlá, ktoré 
zabezpečovali expedíciu hotových výrobkov a tiež boli nápomocné pri ťažbe a pri úpravách ťažobných 
rezov a plošín a čistení komunikácií. 

 

 



 

9 

 

 

 

2.3.4 Bezpečnosť práce a úrazovosť 

Pre našich zamestnancov už tradične zabezpečujeme dodávateľsky pravidelne v zmysle platných pred-
pisov potrebné školenia a preskúšania, aby bola zabezpečená osveta v zmysle dodržiavania bezpečnosti 
práce. Sú to hlavne školenia obsluhy rýpadiel, vodičov nakladačov, elektrikárov, zváračov, žeriavnikov 
a viazačov bremien, obsluhy vrtnej súpravy za účasti odborných lektorov. V kompetencii školiacich 
pracovníkov ŽSR sú školení aj pracovníci obsluhy nakládky vagónov. 

Na požadovanej úrovni máme vybudovanú aj požiarnu ochranu, ktorú nám vykonáva odborne spôsobilý 
externý pracovník. 

V priebehu roka sú pracovníci školení z predpisov BOZP a s nimi súvisiacich predpisov a vyhlášok a zo 
zásad prvej pomoci, čím do značnej miery predchádzame úrazom. Školenia nám zabezpečuje externý 
pracovník BOZP a externý pracovník na zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby .  

V rámci dodržiavania bezpečnosti práce sa komplexne staráme o prideľovanie vhodných a náležitých 
ochranných pracovných pomôcok pre svojich zamestnancov. 

Výsledkom našej starostlivosti o bezpečnosť práce je nulová úrazovosť aj v roku 2017. V roku 2017 
sme v rámci osvety bezpečnosti práce zaviedli aj názornú vizualizáciu úrazovosti, ktorým je informačný 
panel s počtom dní bez úrazu. K 31. decembru 2017 sme evidovali 5 140 dní bez úrazu. 

2.3.5 Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie  

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie je priebežne monitorovaný spoločnosťou a príslušnými 
orgánmi Slovenskej republiky. Spoločnosť dbá na plnenie si povinností vyplývajúcich z relevantných 
právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.  

 

2.4 Finančné hospodárenie 

2.4.1 Výkony, náklady a zisk 

Na základe dosiahnutej  výroby v roku 2017 v objeme 443 345 ton a následnom predaji vo výške 
438 518 ton sa nám podarilo dosiahnuť nasledovné hospodárske výsledky: 

 Skut. 2017 Plán 2017 Skut. 2016 
celkové výnosy 2 855 tis. EUR 2 454 tis. EUR 2 600 tis. EUR 
celkové náklady 2 335 tis. EUR 2 068  tis. EUR 2 202 tis. EUR 
pred zdanením 520 tis. EUR 386 tis. EUR  398 tis. EUR 
po zdanení 401 tis. EUR 305 tis. EUR 311 tis. EUR 

2.4.2 Materiálové náklady 

Náklady na náhradné diely, el. energiu, trhaviny, pohonné hmoty, opravy a prepravné vrátane odpisov 
dosiahli v roku 2017 spolu 2 155 tisíc EUR. V porovnaní s rokom 2016 sme prekročili  hlavne náklady 
na prepravu, čo je spôsobené nárastom výroby a prepravy na nakládku vagónov do Rajca, naopak 
podarilo sa ušetriť náklady na el. energiu, mzdy, opravy a údržbu. Celkovou bilanciou sa nám oproti  
stanovenému plánu podarilo ušetriť viac ako 50 tisíc EUR. 
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Uvedené niektoré hodnoty dosiahnutých nákladov v tis. EUR: 

 
 SKUT. 2017 PLÁN 2017 ROK 2016 

Spotreba ND                  61 72 44 

Spotreba ostat. materiálu 29 20 20 

Trhaviny 31 41 32 

Nafta 82 79 75 

Olej na sušenie 42 86 50 

Elektrická energia 212 243 209 

Opravy 22 35 29 

Prepravné na TL 210 198 194 

Prepravné stanica 172 113 94 

Mzdy + sociál. 616 659 655 

Zákl. sociál. náklady 25 20 60 

Dane a poplatky OBU 36 32 33 

Odpisy  182 187 188 

Služby Vápenka 98 70 70 

    

Výroba  443 345 ton 413 202 ton 403 732 ton 
 
 
 

2.4.3 Zásoby hotových výrobkov 

Dňa 31. decembra 2017 bola vykonaná inventarizácia zásob hotových výrobkov. K uvedenému dňu bol 
stav hotových výrobkov na skládkach 31 101,56 ton, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 
118 274,14 EUR. 

Na základe zistených výsledkov inventarizačná komisia nevyjadrila žiadne nedostatky. 

Hotové výrobky podľa frakcií:  tony 

0-4  mm 11 472,86 

0-4 mm II. 0,00 

4-8 mm 2 300,53 

8-16 mm 4 252,91 

16-32 mm 3 393,20 

8-32 mm 3 864,34 

40-90mm 5,96 

0-2 mm 4 570,70 

2-4 mm 1 241,06 

  

spolu 31 101,56 ton 
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3. Ďalšie informácie podľa § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve 
Spoločnosť nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.  

V roku 2017 nenadobudla spoločnosť vlastné akcie, ani dočasné listy. Taktiež, v tomto období 
spoločnosť nenadobudla akcie, dočasné listy a ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa 
§ 22 zákona o účtovníctve.  

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.  

Na základe predaja a vynaložených nákladov sa nám v roku 2017 podarilo dosiahnuť pozitívny 
hospodársky výsledok, ktorý pred zdanením predstavoval 520 024 EUR, z čoho 121 685 EUR predsta-
voval odvod do štátneho rozpočtu a - 2 204 EUR predstavovala odložená daň. 

Predstavenstvo plánuje predložiť valnému zhromaždeniu Spoločnosti jedinú alternatívu návrhu na 
rozdelenie čistého zisku za rok 2017 vo výške celkom 400 543 EUR. Tento návrh ráta s pridelením 
70 000 EUR do sociálneho fondu a zvyšok, t.j. čiastka 330 543 EUR, bude poukázaný na účelový fond. 
Rozdelenie zisku priamo súvisí s finančnými výsledkami za rok 2017 a zároveň odzrkadľuje potreby 
podnikateľského zámeru a plánovaných aktivít spoločnosti pre rok 2018. 

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nenastali podľa nášho 
názoru, žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť finančnú, ekonomickú a 
majetkovú situáciu spoločnosti. 

Spoločnosť pri cieľoch a metódach riadenia rizík, vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov 

plánovaných obchodov nepoužíva zabezpečovacie deriváty. Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizi-

kám, rizikám likvidity a ani úverovým rizikám. Spoločnosť v priebehu roka 2017 nemala poskytnuté 

úvery. 

Predpokladáme, že v budúcom období bude vývoj činnosti spoločnosti naďalej determinovaný 

stagnáciou odvetví, v ktorých pôsobia zákazníci spoločnosti. Predpokladáme, že sa nám podarí dosiah-

nuť aspoň také výsledky ako v roku 2017 a budeme ďalej maximalizovať naše úsilie optimalizovať ná-

klady adekvátne k dosiahnutým výnosom. Spoločnosť bude naďalej klásť dôraz na zvyšovanie, resp. 

udržanie štandardu kvality výrobkov. 
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4. Vyhlásenie o správe a riadení 

4.1 Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti  

Spoločnosť sa prihlásila k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu správy spoločností na Slo-

vensku, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.dolkam.sk v sekcii „HOSPODÁRSKE 

VÝSLEDKY“. Informácie o odchýlkach od tohto kódexu sú predmetom Vyhlásenia o dodržiavaní zá-

sad Kódexu správy spoločností na Slovensku, ktoré je zverejnené na webovom sídle www.dolkam.sk 

v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“. 

4.2 Významné informácie o metódach riadenia, opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia 

rizík vo vzťahu k účtovnej závierke  

Informácie o metódach riadenia spoločnosti obsahuje Kódex správy spoločností na Slovensku. Riadenie 

spoločnosti prebieha v súlade s týmto kódexom.  

Informácie o metódach riadenia sú tiež súčasťou stanov spoločnosti, ktoré sú zverejnené na webovom 

sídle spoločnosti www.dolkam.sk v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“. 

Vnútropodniková kontrola je zabezpečená internými audítormi, ktorí kontrolujú činnosť spoločnosti. Ich 

činnosť je riadená medzinárodným certifikátom kvality EN ISO 9001 : 2015, ktorého držiteľom sa spo-

ločnosť stala na základe úspešného zvládnutia recertifikačného auditu. Udržanie a dodržiavanie systému 

kvality slúži ako prostriedok pre cielené uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom udržiavať resp. 

zvyšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu povedomia firmy a ako 

určitý náskok v konkurenčnom prostredí. Tento certifikát je dostupný v sídle spoločnosti. 

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný  

Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave, ktorý sa vzťahuje na kamenivo do betónu, 

do malty, nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve 

a pri výstavbe ciest, do bitúmenových  zmesí  a na  nátery  ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na 

základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o zhode pre spomínané druhy použitia pre frak-

cie 0 – 2 mm, 0 – 4 mm, 4 – 8 mm  a 8 – 16 mm.  

Základom hlavných systémov riadenia vnútornej kontroly a rizík spoločnosti vo vzťahu k účtovnej zá-

vierke sú pravidelné zasadnutia predstavenstva spoločnosti. Na jednotlivých zasadnutiach sa vyhodno-

cujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, prerokúvajú sa aktuálne problémy 

a prijímajú sa uznesenia k riešeniu problémov v jednotlivých oblastiach činnosti spoločnosti. Dozorná 

rada spoločnosti vykonáva kontrolnú funkciu a vypracúva na predloženie valnému zhromaždeniu sprá-

vu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti. 

4.3 Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Právomoci valného zhromaždenia sú mu zvere-

né Obchodným zákonníkom ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spoločnosť. Ich 

demonštratívny výpočet je obsiahnutý v článku 10.2 platných stanov spoločnosti. Riadne valné zhro-

maždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok a to v lehote do 3 mesiacov od zostavenia riadnej 

individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak si to vyžadujú záujmy spoloč-

nosti, v súlade s právnymi predpismi a ustanoveniami stanov spoločnosti, je možné zvolať valné zhro-

maždenie kedykoľvek. V roku 2017 sa valné zhromaždenie spoločnosti konalo jedenkrát. Akcionári na 

ňom vykonávali svoje akcionárske práva. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy 

a stanovy spoločnosti. Akcionár je najmä oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na 

ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí 

osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňo-

vať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Hlasovacie práva 

akcionárov spoločnosti nie sú obmedzené. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividen-

du), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár alebo akci-

onári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s 

uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie 
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navrhovaných záležitostí. Ďalšie práva akcionára alebo akcionárov, ktorých menovitá hodnota dosahuje 

najmenej 5% základného imania, sú uvedené napr. v § 182 Obchodného zákonníka. 

4.4 Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov 

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Informácie o jeho činnosti sú uvedené v bode 

4.3 vyššie. 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. 

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom 

alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo 

vykonávalo svoju činnosti najmä na svojich zasadnutiach. Dňa 13.06.2017 bola prijatá zmena stanov 

spoločnosti, pričom podľa článku 13.3 stanov spoločnosti platných do 13.06.2017 malo predstavenstvo 

spoločnosti do 13.06.2017 štyroch členov a síce: 

• Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva  

• Ing. Pavel Fuchs, člen predstavenstva  

• Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva  

• Ing. Ján Lejdar, člen predstavenstva 

a podľa článku 13.3 stanov spoločnosti platných od 13.06.2017 malo predstavenstvo spoločnosti od 

13.06.2017 troch členov a síce: 

• Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva  

• Ing. Ján Lejdar, člen predstavenstva 

• Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva 

Dozorná rada dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti 

spoločnosti. Svoju kontrolnú činnosť vykonávala predovšetkým prostredníctvom svojich zasadnutí. 

Podľa článku 15.11 platných stanov spoločnosti dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit. 

O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti vypracovala dozorná rada správu, ktorú predloží valnému 

zhromaždeniu. Dozorná rada mala v roku 2017 troch členov: 

• Ing. Ondrej Popluhár 

• Ing. Jiří Peřina 

• doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.  

Spoločnosť nemala v roku 2017 zriadené žiadne ďalšie orgány alebo výbory. 

4.5 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva  

V súlade s § 187 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka a čl. 10.2 g) stanov spoločnosti o voľbe a odvo-

lávaní členov predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov. 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. 

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom 

alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady, najmä: 

a) zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti,  
b) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,  
c) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostat-

ných dokladov spoločnosti,  
d) rozhoduje o použití rezervného fondu,  
e) udeľuje a odvoláva prokúru, 
f)  predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie najmä: 

i. návrhy na doplnenia a zmeny stanov, 



 

14 

 

ii. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných a vymeniteľných dl-
hopisov,  

iii. riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,  
iv. návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend 

alebo návrh na úhradu straty. 
g) predkladá dozornej rade a valnému zhromaždeniu na prerokovanie najmä výročnú správu a správu 

o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku, (valnému zhromaždeniu so zapracova-
nými pripomienkami dozornej rady), najmenej jedenkrát ročne predkladá ako súčasť výročnej 
správy správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku. 

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným 

prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.  

Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a urče-

ných stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky. Stanovy spoločnosti neobsahu-

jú osobitnú úpravu. Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na päť rokov; valné zhro-

maždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov. Stanovy spoločnosti neob-

sahujú osobitnú úpravu o nadobúdaní vlastných akcií spoločnosťou. 

4.6 Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti 

O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných 

akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Návrh zmien stanov musí byť akcionárom po-

skytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote na zvolanie valného zhromaždenia. Ak sa doplne-

ním alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné 

bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra. 

4.7 Údaje o základnom imaní spoločnosti, prevoditeľnosť akcií 

Počas roka 2017 bolo základné imanie spoločnosti vo výške 937 827,793507 EUR a rozdelené na 

28 253 kusov kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s nominálnou hodnotou jednej ak-

cie 33,193919 EUR. Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti ne-

bola obmedzená. Všetky akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu 

Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi ak-

cií spoločnosti, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti akcií a obmedzeniam hlasovacích 

práv. 

4.8 Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti a majitelia cenných papierov s osobitnými 

právami kontroly 

V roku 2017 mali nasledovní akcionári kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti v zmysle 

§ 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.: 

• JOMA, spol. s r.o. 

• Vápenka Čertovy schody a.s. 

• Ing. Jozef Maťaťa. 

Žiadni majitelia akcií spoločnosti nemajú osobitné práva kontroly. 

4.9 Informácie o dohodách podľa § 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o účtovníctve 

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť 

sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevza-

tie. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd s členmi predstavenstva, dozornej rady alebo zamestnan-

cami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí 

vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestná-

vateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na 

prevzatie. 
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6. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2017 



































































Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci sa: 31.12.2017

(v EUR)

Bežné účtovné Minulé účtovné
obdobie obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 520 023 398 226

A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až 
A.1.13) (+/-)

171 108 223 419

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 182 085 187 699

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 2 959 33 269

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 822

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -1 915 -400

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) -1

A.1.13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré 
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) -12 843 2 852

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek 
obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z 
bežnej činnosti

163 807 -177 431

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 81 058 -141 679

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 99 202 -65 261

A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) -16 452 29 509
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach 
prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.) 854 939 444 214

A.3. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+) 1

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.) 854 939 444 215

A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných 
činností (-/+) -143 918 -69 554

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.) 711 021 374 661

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -23 272 -28 076

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) -23 272 -28 076

Ozna-
čenie

Názov položky
Skutočnosť v EUR



C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) -56 000
C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) -56 000
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -56 000

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C) 631 749 346 585

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 5 457 799 5 111 214

F.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových 
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

6 089 548 5 457 799

H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové 
rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

6 089 548 5 457 799
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7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017 
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8. Vysvetľujúca správa predstavenstva podľa § 20 ods. 8 zákona o úč-
tovníctve 

VYSVETĽUJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI 

D O L K A M Šuja a.s. 

k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2017 

 

Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republi-
ka, IČO: 31 561 870, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L 
(ďalej len „Spoločnosť“), predkladá v súlade s § 20 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v platnom znení (ďalej len „Zákon o účtovníctve“) riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, kto-
ré sa uskutoční dňa 06.06.2018 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., 
na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, 
blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, túto vysvetľujúcu správu predstavenstva 
k obsahovým náležitostiam výročnej správy Spoločnosti za rok 2017. 

 
Podľa § 20 ods. 8 Zákona o účtovníctve sú členovia predstavenstva Spoločnosti (ako účtovnej jednotky 
ktorá emitovala cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu), povinní pred-
ložiť valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa 
§ 20 ods. 6 a 7 Zákona o účtovníctve. 

 
Výročná správa Spoločnosti za rok 2017 obsahuje okrem iného aj nasledovné údaje podľa § 20 ods. 6 
a 7 Zákona o účtovníctve: 

 
(a) odkaz na kódex o riadení Spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodr-

žiavať pri riadení, údaj o tom, kde je kódex o riadení Spoločnosti verejne dostupný a informá-
cie o odchýlkach od kódexu a dôvodoch odchýlok; 

(b) všetky významné informácie o metódach riadenia Spoločnosti a údaj o tom, kde sú informácie 
o metódach riadenia zverejnené; 

(c) opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík Spoločnosti vo vzťahu k účtovnej 
závierke; 

(d) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a po-
stupu ich vykonávania; 

(e) informácie o zložení a činnosti ostatných orgánov Spoločnosti a ich výborov; 
(f) informácie o štruktúre základného imania Spoločnosti; 
(g) obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov Spoločnosti; 
(h) údaje o kvalifikovanej účasti na základom imaní Spoločnosti; 
(i) informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu 

týchto práv; 
(j) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv;  
(k) údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú Spoločnosti známe a ktoré mô-

žu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv; 
(l) informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva Spoloč-

nosti a zmenu stanov Spoločnosti; 
(m) informácie o právomociach predstavenstva Spoločnosti; 
(n) informácie o všetkých významných dohodách, ktorých je Spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré 

nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrol-
ných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch; 

(o) informácie o všetkých dohodách uzatvorených medzi Spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo 
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pra-
covný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, 
výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracov-
ný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie. 

 
V súvislosti s vyššie uvedeným, predstavenstvo Spoločnosti vyhlasuje, že Spoločnosť prijala Kódex 
správy spoločnosti a že hlasovacie práva akcionárov Spoločnosti nie sú nijako obmedzené, nie sú mu 






























