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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 2019 do 

31. decembra 2019. 
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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 2019 sa nám podarilo takmer splniť stanovený plán výroby, no zaostali sme o necelých 0,5%, 

no v porovnaní s rokom 2018 to predstavovalo pozitívne navýšenie o  cca. 1,2%. Hlavným dôvodom 

boli problémy s poruchami technológie v poslednom kvartáli roku.  Vyvážený trend sa niesol aj 

v predaji, kde sme plán prekročili   o cca. 1,2% a v porovnaní s predchádzajúcim rokom a o podobných 

1,6% oproti roku 2018. Vyváženosť pripisujeme ustálenému trhu a zodpovedne pripraveným plánom na 

rok 2019.     

 

  

 
Predaj podľa jednotlivých frakcií  

Štandardizovaný trend zastúpenia sortimentu  výroby sme kopírovali aj v roku 2019 a to v prospech 

jemných frakcií v granulometriách  pod 4 mm. V roku 2019 sme podľa očakávania zaznamenali výraz-

nejší nárast predaja do hutníckeho odvetvia (oceľ a sklo) a rovnako aj do stavebníctva, no výrazný  po-

kles sme registrovali v rámci drobného predaja, čo je dôsledok rozsiahlej konkurencie v okolí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

388.

048 t 
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Ťažba 

V roku 2019 sme sa v rámci organizácie ťažby sústreďovali na ťažbu do horných častí lomu v súlade 

s platným plánom pre otvárku a prípravu dobývania. V rámci prípravy materiálu pre výrobu sme vyko-

nali v priebehu roka celkovo 23 clonových odstrelov, pričom sme nezaznamenali žiadne nehody ani zá-

važné udalosti.  

Pri nakládke rúbaniny sme v rámci priestorových okolností využívali nové pásové rýpadlo VOLVO  

ako aj kolesový nakladač CATERPILLAR. Prevoz materiálu bol zabezpečený externými  organizácia-

mi. Vysokú pozornosť sa snažíme venovať kvalite prístupových komunikácií, čím je výrazne zvýšená 

bezpečnosť dopravných prostriedkov a osôb.   

Cenníkové ceny výrobkov v roku 2019 boli aktualizované v potrebách a trende neustále sa zvyšujúcich 

vstupných nákladov. Kompletný aktuálny cenník je dostupný na webových stránkach.   

 

 

2.2.2 Kvalita výrobkov 

 

   Na kvalitu výroby a kontrolu kvality hotových výrobkov kladieme stabilne vysoký dôraz. Kontrola 

kvality spočíva jednak v kontrole chemického zloženia vstupnej suroviny ako aj hotových výrobkov, a 

tiež vo vykonávaní sitových rozborov jednotlivých frakcií. Na dodržiavanie kvality má výrazný vplyv 

stabilný systém kvality, zaužívaná metodika kontroly, skúsená obsluha a rovnako aj zaužívaný 

sortiment výrobkov. 

 

   Chemické analýzy sa vykonávajú už počas realizácie vrtných prác, čím presne monitorujeme chemic-

ké zloženie vstupného  materiálu, a tým umožňujeme vykonávať a riadiť separovanú ťažbu pre pokrytie 

individuálnych potrieb zákazníkov. Výsledkom týchto analýz je mapa chemického zloženia ložiska 

s monitorovanými blokmi zásob v rôznych kvalitách. Následne kontrolujeme proces výroby ako aj ho-

tové výrobky pravidelným odoberaním vzoriek kameniva a vykonávaním sitových a chemických rozbo-

rov. 

 

   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.  

 

   Na základe úspešného riadenia systému kvality a zvládnutia  opakovaného certifikačného auditu 

v novembri 2019 sme si udržali  medzinárodný certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015 udelený spoloč-

nosťou TUV NORD. Udržanie a dodržiavanie systému kvality slúži ako prostriedok pre cielené uspoko-

jovanie 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. 

 

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 2019 sme v našej spoločnosti zamestnávali v trvalom pracovnom pomere 30 zamest-

nancov. Počet zamestnancov je vyvážený na objem výroby a zodpovedné plnenie stanovených plánov. 

Podobne ako v posledných rokoch sme sa počas roku 2019 snažili vykonávať výrobu hlavne v dvoj-

zmennej prevádzke, no pre pokrytie zvýšeného odbytu drobných frakcií sme boli nútení zabezpečiť 

čiastočne aj trojzmennú prevádzku s celkovým trvaním cca. 13 týždňov. Výrazným zbrzdením výroby 
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sa stali poruchy na primárnom stupni výroby. Výrazným zvýšením potrieb výroby jemných materiálov 

sme boli nútení využívať technologickú linku terciálneho drvenia a triedenia prevažne v trojzmennej 

prevádzke spolu so systémom predsúšania, v závislosti na potrebách zákazníkov a počasí. K zníženiu 

počtu nočných zmien by malo výrazne prispieť dokončenie investičných akcií. 

  

     V roku 2019 bolo na mzdy vyplatených spolu 523 tis. EUR a  191 tis. EUR predstavovali zákonné 

sociálne náklady na mzdy.  Spoločnosť sa snaží každoročne dodržiavať ročný nárast miezd a tým držať 

trend vývoja mzdovej politiky aj širšieho okolia. V roku 2019 vzrástli platy pracovníkov v jednotlivých 

mzdových triedach o 4-5,2%. Mieru nadčasovej práce v roku 2019 sa nám, ako aj v minulom období, 

podarilo udržať na minimálnej úrovni.  

 

2.3.2 Využitie a reprodukcia základných prostriedkov 

    Tak ako aj v uplynulom období, aj v roku 2019 sme sa  snažili  minimalizovať doby odstávok a ope-

ratívnych opráv a prác spojených s údržbou a tým dosiahnuť plnenie potrieb zákazníkov a plynulosť vý-

roby. Základom je dôsledne pripravený plán ročných a mesačných cyklov údržby, ktorý sa riadi potre-

bami jednotlivých technologických zariadení a je v súlade so systémom riadenia kvality 

ISO 9001:2015. Aj napriek starostlivo pripravenému plánu údržby sme sa nevyhli závažnejším poru-

chám, ktoré vyplývajú hlavne z veku jednotlivých zariadení. Najzávažnejšia porucha sa vyskytla na 

primárnom technologickom zariadení, ktorej odstránenie trvalo viac ako 7,5 týždňa a zvládli sme ju aj 

vďaka zodpovednému prístupu zamestnancov. V nadväznosti na realizáciu investičných akcií sme boli 

nútení absolvovať niekoľkotýždňovú odstávku primárnej a sekundárnej časti technológie, čo bolo po-

trebné preklenúť zvýšenou tvorbou zásob hotových výrobkov v prípravnej fáze.   

   Väčšinu údržbárskych prác sa darilo zabezpečovať 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 

2019 dosiahla takmer 178 tisíc EUR, čo predstavovalo úsporu v porovnaní s plánom na rok 2019 

o 11 tisíc EUR. Dôvodom bolo hlavne nerealizovanie niektorých plánovaných opráv v dôsledku časo-

vých podmienok a počasia.   

    Výška odpisov dosiahla v roku 2019 hodnotu 188 tisíc EUR, čo bolo o takmer 99 tisíc EUR menej 

ako v stanovenom pláne na rok 2019 v dôsledku časového sklzu investícií hlavne pre nezrovnalosti 

v projektovej dokumentácii a legislatívne  predlžovanie času schvaľovania.  

  

2.3.3 Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami 

 

   Naším hlavným energetickým zdrojom výroby je elektrická energia, ktorú používame pre celú tech-

nológiu výroby. Pre celkový proces výroby sme v roku 2019 na technologických linkách drvenia a trie-

denia spotrebovali celkovo 2 412 tisíc kWh. Bohužiaľ po dlhoročnom znižovaní cien elektrickej ener-

gie, sme v roku 2019 registrovali veľmi výrazný nárast, a to v dôsledku burzového vývoja a obchodu 

s emisiami (nárast kompletnej ceny cca. 40%). V porovnaní s plánom na rok 2019 sme zaznamenali 

celkový pokles spotreby, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo takmer 74 tisíc EUR. Tento aspekt 

bol však  spôsobený nespustením plánovaných investícií.  

 V rámci plánovaného trvalého zlepšovania sa snažíme o cielené zvyšovanie produktivity terciálnej dr-

viarne, a to hlavne zvyšovaním výkonnosti valcových drvičov, ako aj primárnej technológie, a to hlavne 

efektívnejším využívaním celkovej kapacity jednotlivých zariadení.   

   Pri terciálnom spracovaní drobných frakcií sa okrem spotreby elektrickej energie významnou mierou 

na nákladoch podieľa aj spotreba vykurovacieho oleja na predsúšanie. V roku 2019 sme na predsúšanie 

dolomitu spotrebovali celkovo 200 tisíc litrov RO. Spotreba bola výrazne vyššia, čo bolo spôsobené 

poveternostnými podmienkami  a problémami s primárnou a sekundárnou časťou technológie a tým aj 

neštandardným zásobovaním technologického celku.   
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Celkovú plánovanú spotrebu motorovej nafty pre pokrytie potrieb strojných zariadení v roku 2019 sme 

prekročili o takmer 8,8%, čo pripisujeme zvýšenému presunu strojov v rámci zmien pozícií ťažby ako 

aj zvýšenej expedícii.    

   

2.3.4 Bezpečnosť práce a úrazovosť 

 

    Pre našich zamestnancov už tradične zabezpečujeme dodávateľsky pravidelne v zmysle platných 

predpisov potrebné školenia a preskúšania, aby bola zabezpečená osveta v zmysle dodržiavania bezpeč-

nosti práce. Sú to hlavne školenia obsluhy rýpadiel, vodičov nakladačov, elektrikárov, zváračov, že-

riavnikov a viazačov bremien, obsluhy vrtnej súpravy za účasti odborných lektorov. V kompetencii ško-

liacich 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 2019. V roku 2019 

sme v rámci osvety bezpečnosti práce viedli aj názornú vizualizáciu úrazovosti, ktorým je informačný 

panel s počtom dní bez úrazu. K 31. decembru 2019 sme evidovali 5 870 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 2019 a následnému predaji vo výške 503 860 ton sa nám 

podarilo dosiahnuť nasledovné hospodárske výsledky: 

 

 Skut. 2019 Plán 2019 Skut. 2018 

celkové výnosy 3 494 tis. EUR 3 117 tis. EUR 3 164 tis. EUR 

celkové náklady 2 868 tis. EUR 2 569  tis. EUR 2 420 tis. EUR 

pred zdanením 626 tis. EUR 548 tis. EUR  744 tis. EUR 

po zdanení 491 tis. EUR 433 tis. EUR 582 tis. EUR 

 

2.4.2 Materiálové náklady 

 

   Celkové náklady na náhradné diely, el. energiu, trhaviny, pohonné hmoty, opravy, prepravné vrátane 

odpisov a ostatných nákladov dosiahli v roku 2019 spolu 2 868 tisíc EUR. V porovnaní s plánom na rok 

2019  sme prekročili  hlavne náklady na naftu, olej pre sušenie, mzdy a opravy, naopak podarilo sa 

ušetriť náklady na el. energiu, údržbu, a odpisy.  
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2.4.3 Zásoby hotových výrobkov              

 

Dňa 2. januára 2020 bola vykonaná inventarizácia zásob hotových výrobkov. K uvedenému dňu bol 

stav hotových výrobkov na skládkach 18 162,70 ton, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 

84 585,71 EUR. 

 

Na základe zistených výsledkov inventarizačná komisia nevyjadrila žiadne nedostatky. 
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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 2019 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 2019 podarilo dosiahnuť pozitívny 

hospodársky výsledok, ktorý pred zdanením predstavoval 626 298 EUR, z čoho 149 733 EUR predsta-

voval odvod do štátneho rozpočtu a - 14 451 EUR predstavovala odložená daň. 

Predstavenstvo plánuje predložiť valnému zhromaždeniu Spoločnosti jedinú alternatívu návrhu na 

rozdelenie čistého zisku za rok 2019 vo výške celkom 491 016 EUR. Tento návrh ráta s pridelením 

50 000 EUR do sociálneho fondu a zvyšok, t.j. čiastka 441 016 EUR, bude poukázaný na účelový fond. 

Rozdelenie zisku priamo súvisí s finančnými výsledkami za rok 2019 a zároveň odzrkadľuje potreby 

podnikateľského zámeru a plánovaných aktivít spoločnosti pre rok 2020. 

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 2019 nemala poskytnuté 

úvery. 

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

mierou stagnácie v odvetviach, v ktorých pôsobia zákazníci spoločnosti. Predpokladáme však, že sa nám 

podarí dosiahnuť aspoň také výsledky ako v roku 2019 a budeme naďalej maximalizovať našu snahu 

optimalizovať náklady adekvátne k dosiahnutým výnosom. Spoločnosť bude tiež naďalej klásť dôraz na 

zvyšovanie, resp. udržanie štandardu kvality výrobkov. 

 

 

 



 

10 

 

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.  

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 2019 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 

http://www.dolkam.sk/
http://www.dolkam.sk/
http://www.dolkam.sk/


 

11 

 

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. V súlade s článkom 13.3 platných stanov spo-

ločnosti malo predstavenstvo spoločnosti v roku 2019 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 2019 troch členov: 

• Ing. Ondrej Popluhár 

• Ing. Jiří Peřina 

• doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.  

Spoločnosť nemala v roku 2019 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, 

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.  
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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 2019 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 2019 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 2019 
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UZPODv14_2

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11

Strana 11M 18009/2014F SR č.

**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019 



@MAZARS

Spr5va nezSvisl6ho auditora

DoLKAMSujaa.s.

31 56'1 870

sUJa

015 01 Rajec

Rok koneiaci sa 31. decembra 2019

9. marca2020

z auditu udtovnej zAvierky spolodnosti

DOLKAMSujaa.s.

k 31. decembru 2019

ldentifikadn6 fdaie:

Obchodn6 meno spolodnosti:

teo:

Sidlo spolodnosti:

Overovan6 obdobie:

D6tum vyhotovenia sprdvy:

AudltorskS spolodnost: Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU 6.236

Zodpovednli auditor: lng. Rastislav Begdn
Licencia UDVA 6. 1001

Eunopruu Busrness CENTER - SUcHE ufro r - 8rr 03 BRATIsLAvA - SrovrnsrA REpuBLtKA
Tel: +4zr(o)z5g2o47oo- mazars@mazars.sk-m.mazars.sk Fr___- _:'-_-'.l'fdxltY :
Mazars Slovensko, s.ro. MEIIBEB.'
zapfsiirtr v oecnooNoM REGrsrRr oKREsNfHo sUDU BRATTsLAVA t, ooDrEL sRo, vlozK^t.222s718 f-tgpflr$l,ltlifir?l



ffiMAZARS
Spr6va nez6visl6ho auditora

Akcion6rom, predstavenstuu a dozomej rade spolodnosti D O L KA nn Suja a.s.
a uiboru pre audit, resp. dozomej rade vykondvajfcej dinnostiqiboru pre audit:

Sprdva z auditu ridtovnej z6vierky

Ndtzor

Uskutodnilisme audit rictovnej z6vierky spolo6nosti D O L KA M Suja a.s. (,,Spolodnosf'), Kor6 obsahuje
s(vahu k 31. decembru 2019, vfkaz ziskov a str6t za rok kon6iaci sa k uveden6mu d6tumu, a pozn6mky,
ktor6 obsahujri s[hrn vfznamnifch riCtovnich z{sad a f6tovnyich rnetod a dal5ie vysvetluj0ce informicie.

Podl'a n65ho ndzaru, priloZend fdtovn6 z5vierl<a poslqytuje pravdn4f a verni obraz finandnej situiicie
Spolodnosti k 31. decembru 2019 a ulsledku jej hospoddrenia a jej peflaznich tokov za rok kondiacisa
k uveden6mu d6tumu v sflade so z6konom d,. 43112002 Z.z. o ifttovnictue v zneni neskorSich predpisov
(,,Zbkon o Udtovn ictve').

Zdklad pre ndzor

Audit sme vykonali v sflade s Medzindrodnimi auditors(imi Standardmi. NaSa zodpovednosf podl'a tichto
Standardov je uvedend v odseku Zodpovednost auditora za audit ridtovnej zitvierky. Od Spolo6nosti sme
nezdvislf podla ustanoveni z6kona A" 42312015 o Statutamom audite a o zmene a doplneni zitkona
e. $112002Z.. z. o ridtovnictue v znenf neskorSich predpisov ("Zitkon o Statutirnom audite") tlikajfcich sa
etiky, vrdtane Etick6ho k6dexu audltora, relevantnfch pre n55 audit tlCtovnej z5vierky a splnili sme aj
ostatn6 poZiadavky tfchto ustanovenf tlikajfcich sa etiky. Sme presved6en[, Ze auditorskE dOkazy, Kor6
sme ziskali, poskytujri dostatodni a vhodni zAklad pre n65 ndzor.

Kl(tiov€ zdleZitosti auditu

Kfri6ov€ zdleZitosti auditu sti z6leZitosti, ktor6 sd podfa n65ho odborn6ho pos0denia v na5om audite
fdtovnej z5vierky zabeZn5 obdobie naBdvaZnejSie. Podas ndiho auditu sme nezistiliZiadne zileZitosti,
Kor6 by bolo potrebnrS uviesf v naSej sprSve.

Zodpovednxf Statutdmeho orgdnu a as0b poverenych spravovanfm za fiebvnA zdvierl<u

Statutamy orgdn Spolodnostije zodpovedn! za zostavenie tejto ridtovnej z6vierky, ktord poslrytuje pravdirni
avemi obrazv stllade so ZSkonom o 06tovnictve, aza tak6 intern6 kontroly, ktor6 Statutdrny org6n
povaZuje za potrebn6 pre zostavenie fdtovnej zitvierky, ktord neobsahuje v'.iznamn6 nesprdvnosti, 6i uZ
v dOsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovani [dtovnej ziivierky je Statut6my org6n zodpovednf za posrldenie schopnosti Spolocnosti
nepretrZite pokradovaf vo svojej dinnosti, primerani popis skuto[nosti lfkaj0cich sa nepretrZiteho
pokradovania v Cinnostia pouZitia predpokladu neprekZit6ho pokradovania v Cinnostiv riCtovnictve, okrem
pripadov, ked' md v [mysle spolodnosf zlikvidovaf alebo ukoneif jej 0innost, alebo by nemal in0 redlnu
moZnosf v nepretzitej Cinnosti pokra0ovaf.

Osoby poveren6 spravovanlm sti zdpovedn6za dohfad nad procesom finan6n6hovikaznicfua Spoloenosti.

Zodpovednos{ audf'tora za audit tiitovnej zdvierky

Na5ou zodpovednosfou je ziskaf primeran6 uistenie, di rl6tovnd z6vierka ako celok neobsahuje ra/znamn6
nespr6vnosti, ei uZ v d6sledku podvodu alebo chyby, a vydaf spr6vu audltora, vr6tane nizoru. Primeran6
uistenie je uistenie vysok6ho stupfia, ale nie je z6rukou toho, Ze audit vykonanf podfa medzin6rodnfch
auditorslalich Standardov vZdy odhali qfznamnd nesprivnosti, ak tak6 existujti. Nesprdvnosti m6Zu
vzniknilt v d6sledku podvodu alebo chyby azav{znamn6 sa povaZujri vtedy, ak by sa dalo od6vodnene
oeakivaf, Ze jdnotlivo alebo v sUhrne by mohli ovplyvnif ekonomick6 rozhodnutia pouZfvatel'ov,
uskuto6nen6 na zdklade tejto 06tovnej z5vierky.

EuRopEUM BusrNEss Ceuren - Sucn( uYro r - 8rr 03 BRATTsLAVA - St-oveusrA REpUBLtKA

Tel: +4zt(o)z Sg 20 47 oo - mazars@mazars.sk - w.mazars.sk

lvlazars Slovensko, s.ro.
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ffiMAZARS
V r6mci auditu uskuto0nen6ho podla medzin6rodnich auditors(fch Standardov, poeas cel6ho auditu
uplatiujeme odbomi Usudok azachavdvame profesion5lny skepticizmus. Okrem toho:

. ldentifikujeme a posudzujeme ruikl ufznamnej nesprSvnosti 0dtovnej z6vierky,di uZ v d6sledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutodiujeme audltorck6 postupy reagujrice na tieto rizik6
a ziskavame auditorsk6 d6kazy, ktor6 s0 dostatodne a vhodn6 na poskytnutie z6kladu pre n65
n6zor. Riziko neodhalenia vliznamnej nespr6vnosti v dOsledku podvodu je vySSie ako toto riziko
v d6sledku chyby, pretoZe podvod mOZe zahrfrat'tajnu dohodu, falSovanie, 0myseln6 vynechanie,
nepravdiv6 vyhldsenie alebo obidenie internej kontroly.

. Oboznamujeme sa s internlimi kontrolami relevantnimi pre audit, aby sme mohli navrhn0t'
auditorsk6 postupy vhodn6 za danich okolnost[, ale nie za 0eelom vyjadrenia ndzoru na
efektivnosf internich kontrol Spolo6nosti.

. Hodnotime vhodnosf pouZilfch riCtovnich zAsad a ddtovnich met6d a primeranosf 0dtovnfch
odhadov a uvedenie s nimi sfivisiacich inform6cii, uskutoenen6 Statut6mym orgdnom.

. Roblme zbver o tom, 6i Statut6rny orgdn vhodne v U6tovnlcfue pouZiva predpoklad nepretrZit6ho
pokraCovania v dinnosti a na zdrklade ziskanlich auditorskry'ch d6kazov zlver o tom, di existuje
r4iznamnd neistota v s[vislosti s udalosfami alebo okolnost'ami, ktor6 by mohli r4iznamne
spochybnif schopnosf Spolo6nosti nepretrZite pokradovaf v dinnosti" Ak dospejeme k z6veru, Ze
ufznamn5 neistota existuje, sme povinni upozomit v na5ej sprSve auditora na sfvisiace
informdcie uveden6 v [etovnej zdvierke alebo, ak s0 tieto informdcie nedostato6ne, modifikovat
n55 ndzor. NaSe zivery vychddzajd z auditorslcfch d6kazov ziskanich do dStumu vydania na5ej
sprdvy auditora. Budfce udalosti alebo okolnostiv5ak m6Zu spOsobif, 2e Spolodnosf prestane
pokradovaf v nepretrZitej dinnosti.

. Hodnotfme celkov0 prezentdciu, Strukttiru a obsah ridtovnej zSvierky vrdtane informdcii v nej
uvedenfch, ako aj to, tiOilovndz1vie*tazachf,6,va uskuto6nen6 kansakcie a udalosti spOsobom,
ktoqf vedie k ich vem6mu zobrazeniu.

S osobami poverenimi spravovanim komunikujeme okrem in6ho o plSnovanom rozsahu a harmonograme
auditu a o u/znamnich zisteniach auditu, vr6tane viet(ich r4fznamnich nedostatkov internej kontroly,
ktor6 podas n65ho auditu zistime.

Osob6m poverenim spravovanim tieZ poskytujeme vyhl6senie o tom, Ze sme splnili prisluin6 poZiadavky
likajfce sa nez6vislosti, a komunikujeme s nimi o vSet(fch rrzt'ahoch a inich skutoOnostiach, pri ktonich
sa moZno opodstatnene domnievaf, Ze maj0 vplyv na na5u nezdvislost, ako aj o pripadnlich srivisiacich
ochrannifch opatreniach. Zo skuto6nosti komunikovanich osobim poverenim spravovanim urCime tie,
ktore mali najvii6Si vlznam pri audite riCtovnej ziNierky beZn6ho obdobia, a preto sri kl'0dor4imi
z5leZitost'ami auditu.

Tieto z6leZitosti opiSeme v na5ej spr6ve auditora, ak zSkon alebo ini pr6vny predpis ich zverejnenie
nevylueuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavlfch pripadoch nerozhodnem e,2e urbitAzdleZitosf by sa v naSej
sprdve wiesf nemala, pretoZe moZno od6vodnene oiakdvaf, Ze nepriaznive d6sledky jej uvedenia by
prev6Zili nad verejnim prospechom z jej uvedenia.

Spriva k cfal5im poZiadavkim zikonov a inich prfvnych predpisov

Sprdva k inform(tcidm, ktord sa uvddzajl vo vyr&nej sprave

Statutamy org6n je zodpovednf zainformfucie uveden6 vo qfrodnej spr6ve, zostavenej podla po2iadaviek
Zflkona o ddtovnicfue. N55 vySSie uvedeni ndzor na 0dtovn[ z5vierku sa nerrzfahuje na in6 inform6cie vo
u.frodnej spr6ve.

V s0vislosti s auditom fdtovnej z6vier$ je na5ou zodpovednosfou obozn6menie sa s informdciami
uvedenimi vo vtfro6nej spr6ve a posfdenie, 6i tieto inform6cie nie sri vo vfznamnom nesflade
s auditovanou {dtovnou z6vierkou alebo na5imi poznatkarni, ktor6 sme ziskali po6as auditu 0dtovnej
zdvierky, alebo sa inak zdajfi byf v'iznamne nesprdvne.

VfroCnU sprdvu sme ku dfiu vydania sprdvy auditora z auditu fetovnej zdvierky nemali k dispozicii.
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ffiMAZARS
Ked ziskame qfroen[ sprSvu, pos0dime, ei ufrodn6 sprdva Spolo0nosti obsahuje inform6cie, Koqfch
uvedenie vyZaduje zdkon o rj6tovnlctve, a na z6klade prdc vykonanich podas auditu 06tovnej zf.vierky,
vyjadrime ndzor, di:

- informdcie uveden6 vo uirodnej sprfve zostavenej zarak2019 sri v stlade s fidtovnou zdvierkou
za danf rok,

- r4fro6nd sprSva obsahuje informScie podfa Zikona o tietovnictve.

Okrem toho uvedieme, di sme zistili v'.fznamn6 nespr6vnosti vo vfroenej sprdve na zSklade naiich
poznatkov o 06tovnejjednotke a situdcii v nej, Kor6 sme ziskali podas auditu 06tovnej zdvierky.

lnformicie v zmysle Nariadenia Eudpskeho parlamentu a F{ady Eudpskei rinie 6. 537t2O14 zo
16. aprila 2A14 o osobitnfch poiiadavkich tfkaiucich sa Statutimeho auditu subjektov verejn6ho
zi$mu
Vymenovanie a schvdlenie aud'rtora

Za Statutdrneho audltora sme boli vymenovani Statut6mym orgdnom spolodnosti dfia 12. jfna 2019 na
zAklade n65ho schv6lenia valnfm zhromaZdenim/dlenskou sch6dzou spolodnosti dfia 12. j0na 2019.
Celkove nepreru5en6 obdobie na5ej z6kazky, vr6tane predchddzaj0cich obnoveni zikazky (predlZeni
obdobia, na ktor6 sme boli p6vodne vymenovani) a na5ich opdtovnfch vymenovani za Statutdrnych
auditorov, predstavuje 6 rokov.

Konzistentnost s dodatoinou sprdvou pre Vibor pre audit, resp. dozomil radu vykondvajficu iinnosti
ulboru pre audit

N65 n6zor auditora vyjadrenf v tejto sprdve je konzistentni s dodatoenou sprdvou vypracovanou pre Vlibor
pre audit spolo6nosti, resp. dozorn0 radu vykondvajticu dinnostiqiboru pre audit, Koni sme vydali v ten
isti defr ako je d6tum vydania tejto spr6vy.

Neaudf'torsk1 sluiby

Neboli poskytovane zakizand neaudi'torsk6 sluZby uveden6 v 6l6nku 5 ods. 'l Nariadenia Europskeho
parlamentu a Rady Eur6pskej 6nie 6. 53712014 zo 16. aprila20l4 o osobitnich poZiadavk6ch likaj{cich
sa Shtut6rneho auditu subjeKov verejn6ho z6ujmu a pri u.ikone auditu sme zostali nezSvislf od spolodnosti.
Okrem sluZieb Statutdrneho auditu a sluZieb zverejnenich v riCtovnej z6vierke sme spolo6nosti neposkytli
Ziadne ine sluZby.

Bratislava, 9. marc,a 2024

(aentb
Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU a.236
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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 2019 

 

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 24.06.2020 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 2019. 

 

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 2019 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 
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