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PRÍHOVOR
VÝKONNÉHO RIADITEĽA

Vážení obchodní partneri, vážení kolegovia, vážení akcionári,
máme za sebou ďalší náročný rok.

V roku 2021 sa neustále prejavovali vplyvy zapríčinené pandémiou Covid-19. Firmy naďalej odporúčali svojim zamestnancom prácu z domu, a tak i my sme väčšinu svojho
života strávili prácou z vlastných obývačiek, pracovní či terás. Stretnutia s obchodnými partnermi sa obmedzili na videohovory či telefonáty.
Takýto model práce však so sebou prináša nespočetné riziká nielen pre samotných
zamestnancov, ale najmä pre firmy, v ktorých títo zamestnanci pracujú. Len málo zamestnávateľov sa dokáže profesionálne postarať o bezpečnosť svojej infraštruktúry.
Nastaviť bezpečnostné opatrenia tak, aby zamestnanec nepreniesol zo slabo zabezpečenej domácej siete infikovaný vírus do firemnej siete. To bol aj dôvod zvýšeného
počtu rôznych malware či hackerských útokov ako vo svete, tak aj na Slovensku.
Postupne u slovenských firiem vnímame adaptáciu a osvojenie si cloudových služieb,
zaznamenali sem zvýšený záujem o audity z oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale aj
samotné riešenia na zabezpečenie IT infraštruktúry voči možným útokom z vonku či
z vnútra.

Nielen komerčný sektor, ale i štátne podniky, samosprávy či mestá začínajú vnímať
hrozby, ktoré striehnu v kybernetickom priestore. Aj ich zamestnanci totiž zostali
pracovať z domu, premiestnili sa z pomerne bezpečného prostredia na home office.
Pristupovali k firemným systémom cez internet z domu, čo prinieslo nové príležitosti
pre útočníkov napadnúť slabo alebo narýchlo zabezpečené vzdialené prístupy, práve
touto cestou. Aj na základe týchto udalostí sme v roku 2021 posilnili náš tím o ďalších
odborníkov z oblasti kybernetickej bezpečnosti a obsadili napríklad pozíciu Produktového manažéra pre kybernetickú bezpečnosť.
Našou odpoveďou na situáciu spojenú s presunom firiem do virtuálnych kancelárií,
tlakom na odolnosť a schopnosť rýchlo reagovať na neustále kybernetické útoky sú
riešenia v oblasti digitálnej bezpečnosti. V roku 2022 prichádzame s novou ponukou oblasti kybernetickej odolnosti, portfólio doplníme o riešenia šité na mieru pre
menších komerčných zákazníkom, ale i pre mestá a samosprávy. V našom programe
i naďalej svoje pevné miesto zastávajú cloudové služby, softvérové riešenia a outsourcing IT.

Ing. Rudolf Latiak, MBA
výkonný riaditeľ
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IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE

OBCHODNÉ MENO:
GAMO a.s.
SÍDLO:
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
PREDSTAVENSTVO
SPOLOČNOSTI:
Ing. Kristián Alakša,
predseda predstavenstva
Iveta Milčíková,
podpredseda predstavenstva
Ing. Rudolf Latiak, MBA
člen predstavenstva

ZAREGISTROVANÉ:
obchodným registrom
Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sa Vložka číslo: 550/S
DÁTUM ZALOŽENIA:
23. 11. 1998
(od 9. 10. 1991 ako s.r.o.)
DÁTUM ZÁPISU:
23. 12. 1998
IČO:
36 033 987
DIČ:
2020087498

DOZORNÁ RADA:
Ing. Miroslav Palka, Ph.D.
predseda dozornej rady
Ing. Dušan Lovič,
člen dozornej rady
Ing. Zuzana Omelková,
člen dozornej rady

IČ DPH:
SK 2020087498

poskytujeme profesionálne

CLOUD RIEŠENIA

30
ROKOV
SKÚSENOSTÍ

špecializované služby pre oblasť

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
garantujeme odborné

IT SLUŽBY A KLIENTSKA PODPORA

74

ZAMESTNANCOV

KANCELÁRIE:
Bratislava
Košice

3
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Hlavné udalosti roku 2021

SPRÁVA
PREDSTAVENSTVA
Pandémia sa spolu s prerušením prevádzky a kybernetickými útokmi zaradila medzi
najväčšie riziká podnikania na rok 2021. A bolo jedno v akej sfére ste podnikali.
Náročný čas, ktorý sme druhým rokom žili v tieni pandémie, nastavil firmám zrkadlo
v pripravenosti ako čeliť nepríjemným situáciám.
Práca z domu sa stala celosvetovým trendom a jednou zo štrukturálnych zmien.
V počiatkoch pandémie firmy uskutočnili rýchle investície do informačných technológií (IT) a počas roka 2021 situáciu opäť prehodnocovali, rozhodovali sa s cieľom
investovať a dosiahnuť skutočnú dlhodobú transformáciu. Za hlavné oblasti rozvoja
IT počas roka 2021 môžeme vyhlásiť technológie, ktoré sa týkali práce z domova,
zameriavali sa na automatizáciu a agilitu celého IT, na konzistentnosť a prevádzkovú
odolnosť.
Všetci museli podstúpiť určitú zmenu, prispôsobiť sa novej situácii, ktorá sa môže
javiť ako vynútená okolnosťami, no nie je to tak. Zodpovedné spoločnosti pochopili,
že ide o prirodzený vývoj trhu. Digitalizácia a bezproblémový prístup k dátam aj bez
fyzickej prítomnosti zamestnancov sa stali každodennou nevyhnutnosťou a pripomienkou, že riadenie rizík je jedinou možnou cestou, ako zvládať aj extrémne scenáre
a prežiť ich. Či sú nimi epidémie, prírodné katastrofy alebo kybernetické útoky.

V roku 2021 dosiahla spoločnosť GAMO a.s. účtovný zisk pred zdanením 68 tis EUR,
pri celkových nákladoch 8 008 tis EUR a celkových výnosoch 8 076 tis EUR. Po zdanení dosiahla spoločnosť zisk 39 tis EUR.
Na nižší hospodársky výsledok mali vplyv hlavne tržby, kde voči plánu bol pokles
vlastných služieb vo výške 1 478 tis. EUR. Z dôvodu poklesu tržieb boli v roku 2021
prijaté aj opatrenia na zníženie režijných nákladov, prehodnotené režijné zmluvy,
kde na ročnej báze sme znížili náklady o 200 tis. EUR. V roku 2021 sme využili počas
pandemickej situácie aj pandemický príspevok na osobné náklady z dôvodu poklesu
tržieb.

UDALOSTI PO ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE:
Spoločnosť sa zaoberala vplyvom dopadu pandémie Covid-19 aj v roku 2021 a reagovala na aktuálnu trhovú situáciu. Na všetkých pracoviskách máme trvalo zavedené
opatrenia, na základe odporúčaní krízového štábu SR, aby sa predchádzalo šíreniu
choroby. Naučili sme sa existovať s určitou mierou rizika – globálna pandémia, blízkosť
vojnového konfliktu, bezpečnostné útoky. Na všetky riziká reagujeme primeranými
opatreniami, aby sme neohrozili plánované tržby, resp. záväzky vyplývajúce z našich
obchodným vzťahov.

Spoločnosti sa preberajú a podnikajú zásadné opatrenia voči bezpečnostným hrozbám tak, aby rizikové počínanie používateľov neohrozilo ich zisky, dôveru klientov či
dobré meno.

Zodpovedné spoločnosti
podnikajú opatrenia voči
bezpečnostným hrozbám.
8
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PROFIL SPOLOČNOSTI
GAMO to sú špecializované služby kybernetickej bezpečnosti a profesionálne cloud
riešenia. Poskytujeme IT riešenia pre náročných zákazníkov vyžadujúcich kontinuálnu
prevádzku IT systémov. Navrhujeme a implementujeme opatrenia vhodné na podporu kybernetickej aj funkčnej bezpečnosti podnikov. Našou úlohou je zabrániť útočníkom, aby si dáta klientov vzali za rukojemníkov a prerušili poskytovanie obchodných
a výrobných činností. Vďaka našim znalostiam a know-how získate informácie, pomocou ktorých môžete rýchlo identifikovať, preskúmať a reagovať na potenciálne hrozby.
V spolupráci s nadnárodným partnerom prevádzkujeme SOC – Security Operation
Center na báze zdieľaných služieb.
Máme vybudované vlastné cloudové riešenie, založené na najnovších technológiách,
spĺňajúce medzinárodné štandardy v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti. Cloudové
prostredie umožňuje flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, efektívnejšie plánovať cash-flow a náklady na IT, a zároveň mať dáta v bezpečí a dostupné bez
zbytočných výpadkov. Cloudové riešenia sú ideálne pre možnosť škálovania zdrojov
a výkonu, nielen pre inovácie a rozvojové projekty, ale pre nečakané situácie a nestabilné obdobia. Dáta v cloude sú chránené, dostupné aj automaticky zálohované.
Nútený a rýchly presun firiem do virtuálnych kancelárií, zvýšený tlak na odolnosť
a schopnosť reagovať na kybernetické incidenty. Svet sa zmenil a my sme pripravení
našim klientom pomôcť prispôsobiť sa týmto zmenám. Nemajte obavy využiť výhody
externých služieb správy IT alebo konzultácií s odborníkmi v prípade zmien v IT infraštruktúre, ktoré prichádzajú s novými riešeniami.
Zohľadňujeme individuálne požiadavky, špecifiká odvetvia a aktuálnu IT architektúru
klientov. Dohliadame na nepretržitú funkčnosť systémov. V prípade výskytu problému
sme pripravení ho rýchlo identifikovať a poskytnúť účinnú technickú pomoc. Na požiadanie zabezpečujeme aj nepretržitú prevádzku v režime 24 x7.

Pravidelnou certifikáciou si obnovujeme technologické partnerstvá, vzdelávame
našich zamestnancov a skvalitňujeme naše know-how. Sústreďujeme sa na rozvoj
a inovácie riešení akými sú cloud, kybernetická a priemyselná bezpečnosť, sieťové
technológie, online služby a softvérové riešenia.
GAMO má vybudovaný a zavedený integrovaný manažérsky systém:
—
—
—
—
—

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013
Systém manažérstva služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1:2018
Systém manažérstva podľa normy ISO/IEC 27018:2019 na poskytovanie cloudových a súvisiacich služieb v prostredí GAMO Cloud
— Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018
— Certifikát CSA Star. Ide o najkomplexnejšiu bezpečnostnú previerku cloudových
služieb na svete. Potvrdzuje, že cloudové služby GAMO sú zabezpečené v súlade s globálne uznávanými štandardmi a preverené nezávislým auditom.

Profesionalita, odbornosť, kvalita poskytnutých služieb a podpora po realizácii sú pre
nás jasnou prioritou.
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VÍZIA, POSLANIE,
ZÁKLADNÉ HODNOTY
VÍZIA
Zabezpečiť dlhodobo udržateľný rast spoločnosti poskytovaním inovatívnych IT
riešení pre zákazníka.

POSLANIE
Naším poslaním je poskytovanie profesionálneho IT v oblasti cloudových služieb,
kybernetickej bezpečnosti, vývoja a prevádzky softvérových riešení.
Prostredníctvom nich dokážu naši zákazníci efektívnejšie riadiť svoje podnikanie.
Úspech zákazníka, dosiahnutý vďaka našim riešeniam, je pre GAMO a.s. nesmierne
dôležitý.

ZÁKLADNÉ HODNOTY:
— Čestný a korektný prístup ku zákazníkom.
— Spokojný zákazník s poskytnutou službou v komplexnosti, čase a kvalite.
— Motivovaní zamestnanci a vytváranie podmienok pre ich neustále zlepšovanie sa.
— Tímová práca, vzájomné vzťahy bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov
a diskriminácie.
— Budovanie dobrého mena spoločnosti, duševného vlastníctva a všetkých aktív
spoločnosti.
— Dodržiavanie legislatívy, noriem bezpečnosti a kvality.
— Flexibilita v riadení a rozhodovaní.
— Kontinuálne zlepšovanie a inovácie.
— Budovanie, uchovávanie a zdieľanie znalostí.

#SPOLAHNITESA
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SPRÁVA A RIADENIE
SPOLOČNOSTI
Uznávame a uplatňujeme náročné štandardy v oblasti správy a riadenia spoločnosti.
Základom sú spoločne zdieľané hodnoty, vízia a ciele GAMO a.s. postavené na etickom základe a reflektujúce moderné princípy a metódy riadenia. Sú záväzné pre
všetkých zametsnancov našej spoločnosti.
Máme vybudovaný a aplikovaný systém vnútornej kontroly. Spočíva vo výkone polročných interných auditov definovaných integrovaným manažérskym systémom, ako
aj ročných kontrolných auditov vykonávaných certifikačnou autoritou.
Súčasťou systému správy a riadenia spoločnosti je uplatňovanie projektového riadenia podľa metodiky Medzinárodnej organizácie projektového riadenia (IPMA - International Project Management Association). Hlavným cieľom je zvýšenie efektívnosti
riadených procesov, zvýšenie kvality poskytnutých služieb, a tým aj rast spokojnosti
zákazníkov.

NAJKOMPLEXNEJŠÍ PROJEKT 2021
Keď sa objaví nejaká chyba v informačnom systéme, každý očakáva, že IT oddelenie vypne systémy a do ½ hodiny max do 24h chybu opraví. Pokiaľ aj došlo v minulosti k zašifrovaniu servera, zo záloh dokázali systémy obnoviť v priebehu dňa.
Na masívny ransomvér útok, ktorý zasiahol systémy a zálohy v apríli 2021, neboli
vo výrobnom podniku so 70 ročnou históriou dostatočne pripravení.
Po bezpečnostnom incidente a zašifrovaní lokálnej infraštruktúry vznikla na strane
klienta akútna potreba riešenia situácie. Vyčlenili sme potrebné kapacity na prevzatie krízového riadenia IT a poskytnutie plnej podpory súvisiacej s architektúrou
a rozvojom IT. Pomohli sme klientovi vybudovať informačné systémy a používateľské
prostredie v cloude. To všetko s garanciou maximálnej bezpečnosti, dostupnosti
a odolnosti voči výpadkom.

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ
Odbornými znalosťami a skúsenosťami sme opäť potvrdili najvyššiu možnú Gold úroveň pôsobnosti v Microsoft Partner Network. Kompetencia Datacenter v úrovni Gold
preukazuje, že naši špecialisti majú najnovšie technické zručnosti, sú schopní transformovať dátové centrá na flexibilné, škálovateľné a nákladovo efektívne riešenia.
Implementácii služieb Microsoft 365 sa v GAMO venuje tím konzultantov ich každodenná práca priniesla výsledok v podobe získania Gold úrovne aj v kompetenciách
Cloud Productivity a Application Integration..
Najvyššiu úroveň partnerstva držíme aj spoluprácou a poskytovaním produktov
a služieb spoločnosti ESET. So statusom Gold partner sme jedným z piatich partnerov spoločnosti ESET na Slovensku, ktorý je certifikovaný na poskytovanie Endpoint
Detection & Response riešení. Klientom týmto dokážeme poskytnúť komplexné riešenie prevencie, detekcie a nápravy, ktoré umožňuje rýchlu analýzu a odstraňovanie
problémov týkajúcich sa zabezpečenia v sieti.
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ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A
MANAŽMENT SPOLOČNOSTI
ING. KRISTIÁN ALAKŠA
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
GENERÁLNY RIADITEĹ
RIADITEĽ PRE STRATEGICKÉ PODNIKY

43 rokov, pochádza z Veľkého Krtíša
Absolvoval Technickú univerzitu vo
Zvolene. V rokoch 2003 – 2006 pracoval ako projektový manažér v Akadémii
vzdelávania Lučenec. Ako finančný

MGR. JANA KOHÁROVÁ
a projektový manažér pôsobil v rokoch
2009 – 2015 na rektoráte Univerzity Mateja Bela. Do GAMO a.s. nastúpil v roku
2006 a opätovne v roku 2015 na pozíciu
projektový manažér. V roku 2018 sa stal
vedúcim projektovej kancelárie. Od roku
2020 zastáva pozíciu riaditeľa úseku pre
verejný sektor ako aj predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti a od roku
2022 aj pozíciu generálneho riaditeľa.

RIADITEĽ PRE MALÉ A STREDNÉ
PODNIKY
48 rokov, pochádza z Brezna
Absolvovala Univerzitu Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Filologickú fakultu.
Pracovala v spoločnosti Softip a.s.
ako obchodný manažér. V roku 2002
nastúpila do vtedajších Slovenských
Telekomunikácií, neskôr Telekomu ako

obchodný manažér, kde pracovala
na tejto pozícii 13 rokov.
Od roku 2016 pracovala v spoločnosti
GAMO a.s. ako obchodný manažér, neskôr ako zástupca obchodného riaditeľa.
Od februára 2020 bola riaditeľkou pre
komerčný sektor, po zmene v organizačnej štruktúre od 03/2022 je riaditeľkou
Úseku pre malé a stredné podniky.

IVETA MILČÍKOVÁ
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
FINANČNÝ RIADITEĽ
56 rokov, pochádza zo Zvolena
Absolvovala Strednú ekonomickú školu
v Banskej Bystrici, odbor všeobecná
ekonomika. Od roku 1985 pracovala
na Pozemných stavbách, podnikové
riaditeľstvo Banská Bystrica v rôznych
ekonomických funkciách. V roku 1992
nastúpila ako ekonómka do spoločnosti

GAMO spol. s r.o. a od roku 1994 zastávala funkciu vedúcej učtárne. Od roku
1998 zastávala funkciu vedúcej účtovníctva a daní v spoločnosti GAMO a.s.
V roku 1999 bola nominovaná za členku
dozornej rady a od augusta 2005 je
členkou predstavenstva akciovej spoločnosti. Od roku 2006 zastáva pozíciu
riaditeľky ekonomického úseku.

ING. RUDOLF LATIAK, MBA
ČLEN PREDSTAVENSTVA
VÝKONNÝ RIADITEĽ
41 rokov, pochádza z Ružomberka
Absolvoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
a v roku 2012 ukončil v zahraničí prebiehajúce štúdium na The Open University
s titulom MBA. Od roku 2004 do roku
2012 pôsobil vo viacerých funkciách
v spoločnosti Smrečina Hofatex, a.s.:
vedúci oddelenia predaja 2 roky a vedúci oddelenia financií a kontrolingu 4
roky. Od roku 2010 tu zastával funkciu
obchodného a finančného riaditeľa zod-
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povedného za nákup, logistiku, predaj,
personalistiku, IT a financie/ekonomiku.
V januári roku 2013 nastúpil do spoločnosti Hern, s.r.o. Námestovo na pozíciu
finančného riaditeľa. Pozíciu finančného
riaditeľa zastával aj v spoločnosti Betamont, kde pôsobil v rokoch 2017 až 2019.
Do spoločnosti GAMO a.s. prišiel v apríli
roku 2019 ako proces manažér a od októbra toho istého roka zastáva pozíciu
výkonného riaditeľa. Od júna roku 2020
je členom predstavenstva spoločnosti.

ING. MIROSLAV PALKA, PH.D.
RIADITEĽ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
53 rokov, pochádza z Popradu
Absolvoval Slovenskú Techinckú Univerzitu v Bratislave, Chemickotechnologickú
fakultu, odbor Chemické inžinierstvo. Následne absolvoval štúdium manažmentu
na City University Bratislava – Business
School of London a doktorandské štúdium riadenia ľudských zdrojov na Ústave doktorských štúdií Obchodne-podnikateľskej fakulty, Sliezskej Univerzity.
V rokoch 1992 – 2007 pracoval na viacerých pozíciách v Harmaneckých

papierňach, a.s. Harmanec, neskôr
po rebrandingu v holdingu SHP Group
Harmanec ako manažér pre ľudské
zdroje a administratívu. Od roku 2007
do 2017 pracoval ako personálny manažér v spoločnosti ZTS Strojárne, a.s.
Námestovo – po rebrandingu ako HR
manažér v Hern, s.r.o. Námestovo.
V rokoch 2017-2019 pôsobil ako personálny riaditeľ v Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Piešťany.
V spoločnosti GAMO a.s. pôsobí od 1.
augusta 2019 ako riaditeľ ľudských zdrojov. Od júna 2020 je zároveň predsedom
dozornej rady.
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ORGANIZAČNÁ
ŠTRUKTÚRA
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Rok 2021 pokračovala pandemická situácia na Slovensku, ktorej sme sa museli aj
my prispôsobiť – pokračoval režim práce z domu, optimalizovali sme organizačnú
štruktúru i počet zamestnancov a podarilo sa realizovať aj teambuildingovú aktivitu
pre zamestnancov.

ŠTRUKTÚRA PODĽA DOBY ZAMESTNANIA V GAMO

Najväčšie organizačné zmeny sa týkali prevádzkového úseku a úseku zlepšovania
a inovácií, ktoré sme zrušili a vytvorili jeden nový technický úsek s dvomi divíziami
– divíziou vývoja a realizácie a divíziou prevádzky SLA. V rámci týchto zmien dostali
šancu noví manažéri, ktorí vyrástli v rámci spoločnosti.

26%

23%

18%

DO 2 ROKOV

DO 5 ROKOV

DO 10ROKOV

11%

8%

15%

DO 15 ROKOV

DO 20 ROKOV

NAD 20 ROKOV

V roku 2021 sme prijali 10 nových zamestnancov, čo je oproti predošlému roku ďalší
pokles. Za obdobie roku 2021 sme ukončili pracovný pomer v spoločnosti s 19 zamestnancami. Spôsobom ukončenia boli najmä vzájomná dohoda, resp. výpoveď zo
strany zamestnanca. Formou externej spolupráce spolupracovalo so spoločnosťou
ďalších 17 zamestnancov. Za rok 2021 uvádzame priemerný počet 76 zamestnancov
spoločnosti v GAMO a.s.
Spomedzi našich zamestnancov máme 59,5 % mužov a 40,5% žien. Priemerný vek
našich zamestnancov zostal na úrovni 41 rokov, priemerná doba práce v spoločnosti
je 8,6 roka. 58% našich zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie.
Hlavné ciele stratégie riadenia ľudských zdrojov pre rok 2021 boli podobné cieľom
predošlých období:
— Zabezpečiť obsadenie potrebných pracovných pozícií
— Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov s cieľom zvýšenia odbornosti, certifikácií
na požadovanú úroveň po organizačnej a odbornej stránke
— Podporiť zdravý životný štýl našich zamestnancov.
Hlavné úlohy v oblasti riadenia ľudských zdrojov boli v priebehu roka 2021 plnené
Na vzdelávanie zamestnancov bolo priamo vynaložených 31,061 tis. EUR.

ZAMESTNANCI PODĽA POHLAVIA
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41%

59%

ŽENY

MUŽI

Vzdelávacie aktivity smerovali najmä k udržaniu partnerstiev a k získaniu vyžadovaných odborných certifikátov (MS Azure, IPMA, PMI), ako aj k získaniu a rozvoju
zručností potrebných pre riadenie transformácie spoločnosti (manažérske zručnosti
– spoločný online program, vzdelávanie prostredníctvom platformy seduo.sk pre 25
zamestnancov). Úspešne pokračovalo aj zvyšovanie úrovne angličtiny, do čoho je
zapojených 30% zamestnancov.
Realizovali sme pilotné projekty nového hodnotenia vedúcich zamestnancov nadria¬denými (tzv. hodnotenie zdola nahor), kde podriadení zamestnanci hodnotili svojich
nadriadených. V tomto roku boli hodnotení vedúci zamestnanci spoločnosti mimo
technického úseku, ktorí boli hodnotení už v predošlom roku.
Pod garanciu riadenia ľudských zdrojov spadá aj starostlivosť o sociálne zabezpečenie zamestnancov a starostlivosť o bezpečné pracovné prostredie. Realizovali sa
všetky nevyhnutné školenia novoprijatých zamestnancov, ako aj pravidelné ročné
prehliadky pracovísk z pohľadu dodržiavania BOZP a hygienických požiadaviek.
V rámci podpory ochrany zdravia sme zaviedli 3 dni tzv. sick-day. Realizovali sme
veľkú 2 dňovú teambuildingovú letnú aktivitu, ktorej sa zúčastnilo 48 zamestnancov,
zabezpečili sme bezplatný pitný režim v práci a raz týždenne ovocný deň zdarma.
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PORTFÓLIO
PRODUKTOV
GAMO sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti cloudových riešení, kybernetickej bezpečnosti, dohľadu nad IT systémami, ako aj na dlhodobo overené IT
riešenia a služby, ktoré zákazníkom prinášajú zvýšenie ich konkurenčnej schopnosti
v podmienkach globálneho trhu a konkurencie. Sme schopní prebrať na seba zodpovednosť za pokrytie požiadaviek klienta a garantovať pritom vysokú odbornosť,
overené know-how a partnerský prístup.
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GAMO CLOUD
GAMO Cloud - prostredie a služby pripravené pre využívanie moderných technológií
z pohľadu automatizácie či digitalizácie procesov a činností. Zákazníci oceňujú rýchlosť nasadenia, cenovo výhodné služby plnohodnotné z pohľadu výkonu, garancie
dostupnosti a bezpečnosti dát.
GAMO Cloud poskytujeme vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a úzkej spolupráci
s poprednými svetovými výrobcami IT technológií. Využívané zdroje vždy prispôsobíte svojim aktuálnym potrebám a zaplatíte tak len za to, čo naozaj potrebujete.
Pritom nemusíte mať obavy o bezpečnosť svojich dát, GAMO Cloud je vybudovaný
s maximálnym dôrazom na bezpečnosť v súlade s medzinárodnými normami a certifikáciami.

CERTIFIKÁCIA CSA STAR JE NAJKOMPLEXNEJŠOU BEZPEČNOSTNOU
PREVIERKOU CLOUDOVÝCH SLUŽIEB NA SVETE.
GARANTUJE, ŽE CLOUDOVÉ SLUŽBY GAMO SÚ ZABEZPEČENÉ V SÚLADE
S GLOBÁLNE UZNÁVANÝMI ŠTANDARDMI, PREVERENÉ NEZÁVISLÝM
AUDITOM. PRE CHOD A ROZVOJ VAŠICH APLIKÁCIÍ A SLUŽIEB ZÍSKATE
MAXIMÁLNE ZABEZPEČENÉ PROSTREDIE, KTORÉ PATRÍ MEDZI ŠPIČKU
CERTIFIKOVANÝCH SVETOVÝCH POSKYTOVATEĽOV CLOUDOVÝCH SLUŽIEB.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

GAMO CLOUD MANAŽOVANÉ SLUŽBY
Služby administrácie, monitoringu a optimalizácie využívania cloudových zdrojov pre vaše informačné systémy. V GAMO Cloud im poskytneme výkonné prostredie s garanciou bezpečnosti
a spoľahlivosti.
SPRÁVA CLOUD INFRAŠTRUKTÚR - GAMO CLOUD, AZURE
Postaráme sa o vaše cloudové služby či už sú v našom cloude, alebo u iných poskytovateľov.
Navrhneme optimálne zdroje, vyberieme najvhodnejší model platieb. Cloudové systémy budú
pod naším dohľadom.
IAAS, DBAAS, XAAS - SIEŤOVÁ A SERVEROVÁ INFRAŠTRUKTÚRA AKO SLUŽBA
IaaS – virtuálne dátové centrum s možnosťou rozdeliť hardvérové zdroje medzi jednotlivé virtuálne servery podľa vašej predstavy, ponúka aj možnosť meniť ich online. Pohodlne spravujete
hardvérové zdroje vDC, virtuálne servery, storage, networking.
DBaaS – plne manažovateľná relačná databázová služba na platforme Microsoft SQL 2016 SP1.
Zrýchľuje vývoj, testovanie a nasadenie databázy za výrazne nižších nákladov ako v prípade
zakúpenia vlastných licencií.
DISASTER RECOVERY
Disaster Recovery služby na báze cloudu, jednoduché a cenovo efektívne riešenia chránia
váš systém na úrovni virtuálneho servera (VM) a VMDK. Fungujú bez akýchkoľvek obmedzení
na prevádzku. Chránené sú aplikácie a nie LUNy! Plne integrované s VMware vCenter.
BACKUP TO CLOUD
Službou Backup as a Service zálohujete aktuálnu kópiu virtualizovaných aplikácií s možnosťou
obnovy v prípade potreby. Granulárna replikácia umožní chrániť len vybrané, kritické dáta.
EDGE COMPUTING
V prípade, keď sa vyžaduje spracovanie údajov s vysokou rýchlosťou časovej odozvy, dokážeme v podniku nasadiť miniserver plniaci funkciu predspracovania údajov. Takto je dosiahnutá
vysoká rýchlosť reakcie, a zároveň eliminované prípadné problémy s konektivitou.

DOSTUPNOSŤ GARANTOVANÁ NA ÚROVNI 99,97 %
•
•
•
•
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PRIVÁTNY CLOUD
Privátny cloud je vaša virtuálna serverovňa vo výkonnom a spoľahlivom datacentre. Prevádzka
má garantovanú dostupnosť bez potreby akýchkoľvek investičných nákladov.

ŠTANDARDY TIA 942 PRE ÚROVEŇ TIER III
INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ PODĽA ISO 27001
ISO 27018 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V CLOUDE
CERTIFIKÁCIA CSA STAR
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KYBERNETICKÁ
BEZPEČNOSŤ

Útok hackera, nesprávne konfigurované zariadenie, sociálne inžinierstvo či neznalosť
zamestnanca môže viesť k nezvratným následkom. Škody na technológiách, výpadok
SCADA systémov alebo zneužitie údajov môžu spôsobiť vysoké finančné straty aj
poškodenie reputácie.
Zmapujeme nakoľko chránený pred kybernetickými rizikami je zákazník. Navrhneme
a aj vykonáme opatrenia adekvátne pre podporu nielen kybernetickej ale najmä
funkčnej bezpečnosti podniku.
Kybernetická bezpečnosť je oblasť, ktorá si vyžaduje odborné a dôsledné znalosti
technického prostredia, reálne poznanie a skúsenosti s riešeniami v oblasti IT a OT
bezpečnosti. Sú nevyhnutné aj pre zdanlivo nevinnú analýzu. Riešenia spoločnosti
GAMO sú postavené na princípe vytvorenia primeraného riešenia podľa konkrétnych
špecifík zákazníka. Výsledkom je vytvorenie sady bezpečnostných opatrení, ktoré zákazníkovi optimálnym spôsobom umožnia zabezpečiť ochranu dát a biznis kontinuitu
v súlade s legislatívnymi opatreniami.

53% firiem na Slovensku priznalo
skúsenosť s bezpečnostným incidentom.
Nie je nič horšie ako zažiť bezradnosť
situácie, keď priamy útočník alebo
dokonca nešikovný zamestnanec odstaví
web, výrobnú linku alebo otvorí dvere
do systémov a firemnej siete. V čase,
keď to firma vôbec nečaká, alebo sa to
najmenej hodí.
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RIEŠENIA GAMO V OBLASTI
KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
SECAAS – BEZPEČNOSTNÝ
MONITORING IT SYSTÉMOV
— Bezpečnosť v režime 24/7/365
— Kvalifikovaní špecialisti vykonávajúci
dohľad
— Viacúrovňová služba
— Využívame špecializovaný SIEM
nástroj
GAMO SECURITY MANAGEMENT
Sada špičkových nástrojov pre riadenie
kybernetickej bezpečnosti
— SIEM – Security Information and
Event Management
— Database Security
— Data Intelligence Analyze
— Endpoint Protection
— Network Visibility
— Secure Messaging
BEZPEČNOSŤ PRIEMYSELNÝCH (OT)
SYSTÉMOV
— Audit bezpečnosti SCADA priemyselných systémov
— Definovanie obrannej stratégie
— Súlad s priemyselnými normami
a štandardmi
— Služby Threat Intelligence

KONZULTÁCIE A EXPERTNÉ SLUŽBY
— Analýzy podľa bezpečnostných
noriem, štandardov a legislatívnych
požiadaviek
— Manažér kybernetickej bezpečnosti
podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
AUDIT BEZPEČNOSTI
— Preverenie informačnej bezpečnosti po organizačnej, procesnej
a technologickej stránke
— Hardvérové vybavenie
— Postupy
— Správanie používateľov informačného systému
TESTY ZRANITEĽNOSTI
— Manažment zraniteľností - pravidelné aj nárazové skeny
— Manažment APT (Advanced Persistent Threats) hrozieb
— Etický hacking
— Sociálne inžinierstvo
GDPR AUDIT A DOHĽAD
— Komplexné riešenie GDPR problematiky

#Cybersecurity
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IT SLUŽBY

SOFTVÉROVÉ
RIEŠENIA

Moderné IT systémy sú u zákazníkov čoraz viac vyžadované. Prinášajú úsporu nákladov, dokážu zlepšovať prevádzkové procesy. Naše služby sú istotou pre poskytovanie vášho „core biznisu“.
Náš tím certifikovaných špecialistov úzko spolupracuje s poprednými svetovými výrobcami IT technológií. Poznáme a navrhujeme progresívne cloudové riešenia, ako aj
tradičné „on premise“ serverové a sieťové implementácie. Všetky systémy dokážeme
proaktívne monitorovať a zabezpečiť ich nepretržitú prevádzku.

MANAŽOVANÉ IT SLUŽBY
— Plánovaná a riadená starostlivosť
o IT systémy
— Garantovaná úroveň služby a reakčnej doby
— Nezávislé odborné konzultácie
— Zvýšenie efektivity vašich IT špecialistov
INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM
— Nepretržité monitorovanie systému
24 hodín denne, 7 dní v týždni
— Systém nahrádza masívne, komplikované a nákladné riešenia náročné
na udržateľnosť – vaše ušetrené
personálne kapacity a financie
— Váš systém je tak zabezpečený
z hľadiska funkčnosti a predchádza
sa tak výpadkom
— Nezávislá kontrola funkčnosti infraštruktúry a servisných dodávateľov
DIZAJN A KONSOLIDÁCIA IT
— Komplexné služby v oblasti IT
infraštruktúry
— Analýza funkčných požiadaviek
— Návrh riešenia
— Realizácia a nasadenie
— Administrácia a podpora prevádzky
— Servisné zabezpečenie a dohľad
— Návrhy na ďalší rozvoj
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RIEŠENIA NA PLATFORME MICROSOFT
Kolaboračné nástroje
— Navrhneme optimálnu kombináciu
služieb pre modernú kanceláriu
— Predstavíme scenáre využitia
— Efektívne vykonáme migráciu
do nového prostredia
— Zaškolíme zamestnancov, aby dokázali naplno využiť nové aplikácie
Power BI
— Biznis analytika a reporty v prostredí nástroja Microsoft Power BI
— Prehľadné manažérske reporty
a analytické výstupy, ktoré vám
pomôžu k lepším rozhodnutiam
— Údaje zostávajú v bezpečí u vás.
Naše riešenie ich len prehľadne
zobrazí
— Kedykoľvek k dispozícii vďaka mobilnej aplikácii a aj cez web

Takmer 80 % manuálnej práce ľudí súvisiacej s dátami sa dá plne automatizovať. Sme
tu od toho, aby sme poradili ako. Navrhujeme a implementujeme softvérové riešenia
aj univerzálne aplikácie. Realizujeme vývoj a manažment, komplexné služby konsolidácie dát, špecifické analýzy a reporty spolu s ich vizualizáciami. Pracujeme pre
klientov z rôznych oblastí.
Disponujeme tímom skúsených analytikov, databázových špecialistov a programátorov, ktorí sú schopní navrhnúť a vyvinúť špecifické aplikácie pre konkrétne potreby
klientov. Podporujeme modernú platformu JAVA.

BUSINESS INTELLIGENCE
MANAŽÉRSKE PREHĽADY
Tím databázových analytikov a databázových špecialistov vie komplexne zhodnotiť a navrhnúť Business Intelligence
riešenie v prostredí Microsoft Power BI
— Napojenie na rôzne databázy,
transformovanie a analyzovanie dát
— Zostavenie modelov a vzťahov
na kombinované údaje z viacerých
zdrojov
— Vizualizácia dát
— Vytváranie interaktívnych reportov
a dashboardov
— Nastavenie online reportov naviazaných na cloud

SW RIEŠENIA PRE OBLASŤ
ZDRAVOTNÍCTVA
Implementujeme vlastné SW riešenia
prispôsobené konkrétnym požiadavkám zadávateľa, ide o expertný liekový
systém Aesculap.
VÝVOJ SOFTVÉROVÝCH RIEŠENÍ
NA MIERU
Poskytujeme komplexné služby vývoja
SW riešení. Orientujeme sa na vybrané
problematiky v oblastiach:
— Technicko – environmentálne geografické systémy
— Master Data Management
— Integrácia podnikových IS

VÝVOJ SOFTVÉROVÝCH APLIKÁCIÍ
NA ZÁKAZKU
Sme schopní vytvárať aplikácie, tak, aby
zákaznícke riešenie pokrývalo nielen
client server architektúru, ale aj mobilné
zariadenia.
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INTEGROVANÝ
MANAŽÉRSKY SYSTÉM
Poslaním spoločnosti GAMO a.s. je profesionálne poskytovanie kvalitných služieb
a riešení s využitím najmodernejších IT a cloudových technológií. Úspech zákazníka,
dosiahnutý vďaka našim riešeniam, predstavuje pre GAMO a.s. garanciu dosahovania
prosperity a stability.
S cieľom podporiť stratégiu a poslanie má spoločnosť GAMO a.s. zavedený a certifikovaný integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 27001:2013, ISO 27018:2014 a ISO 45001:2018.
Stratégia a poslanie spoločnosti GAMO a.s. sú podporované relevantnými politikami,
plánmi, cieľmi, úlohami a procesmi. Za plnenie zásad politík, plánov a cieľov integrovaných manažérskych systémov zodpovedajú všetci zamestnanci spoločnosti.
.

Cloud Security Management Systém bol zavedený a riadne implementovaný prešiel
prísnym a nezávislým posúdením akreditovanou certifikačnou autoritou, ktorá potvrdila, že máme vytvorený a udržiavaný systém spĺňajúci najprísnejšie bezpečnostné
pravidlá. Patríme medzi prvých cloud providerov na Slovensku, ktorí získali certifikát
CSA STAR SILVER a sme historicky prvá a jediná čisto slovenská spoločnosť s týmto
certifikátom.

Integrovaný manažérsky systém platí pre oblasti:
— poskytovanie konzultačných, analytických, systémových, servisných a poradenských činností a služieb v oblasti informačných technológií, monitoringu, správy
a údržby informačných systémov, IT bezpečnosti a komunikácií,
— návrh, vývoj, implementácia, integrácia, realizácia a riadenie projektov informačných systémov a softvérových riešení,
— predaj, inštalácia, servis a údržba počítačov, periférií, počítačových sietí a komunikačných systémov,
— návrh, prevádzkovanie a monitoring IT systémov, poskytovanie služieb v oblasti
GAMO Cloud.
V septembri 2021 spoločnosť úspešne absolvovala externý kontrolný audit a preukázala, že plní medzinárodné štandardy IMS. Kontrolný audit vykonala Certifikačná
spoločnosť QSCert, ktorá je členom medzinárodne organizácie IAF – International
Accreditation Forum.
Certifikácia znamená záväzok splnenia zákazníckych požiadaviek a dodržania kvality
poskytovaných služieb, záväzok bezpečnej a dôveryhodnej manipulácie so zákazníckymi údajmi. Zároveň je zárukou, že spoločnosť GAMO a.s. poskytuje výrobky a služby, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky kvality. Rovnako garantujú korektný vzťah
spoločnosti k životnému prostrediu, dodržiavaniu zásad environmentálneho správania sa a dodržiavaniu zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti.
Certifikát CSA STAR úrovne SILVER podľa schémy STAR CERTIFICATION 2021 je potvrdením, že patríme medzi svetovú špičku v oblasti bezpečnosti cloudových služieb.
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SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ
Spoločenská zodpovednosť je pre nás dôležitou súčasťou kultúry a štýlu podnikania.
Dlhodobý zámer v oblasti spoločenskej zodpovednosti je spojený s iniciatívou podporovať vzdelávanie v oblasti kyberbezpečnosti, vybranými formami zbierať, zdieľať
a šíriť informácie, vzdelávať verejnosť v tejto problematike, upozorňovať na nevyhnutnosť dostatočnej prevencie.
Prvý kvartál roka 2021 priniesol medializáciu výsledkov realizovaných prieskumov
Si v sieti safe? a Online vreckári. Z našich prieskumov sa k širokej verejnosti dostali
zásadné zistenia, upozorňujúce na nástrahy, ktorým sú deti vystavované na internete.
Projekt otvorene poukazoval na nelichotivé fakty, apeloval na rodičov, aby si budovali dôveru a otvorenú komunikáciu so svojimi deťmi aj na tému bezpečného správania sa na internete. Vštepovali im zásady kyberhygieny, aby vnímali čo je správne,
nesprávne a čomu sa v sieti vyvarovať. Nielen z pohľadu ich nesmiernej zraniteľnosti
v tomto veku, ale aj s ohľadom na ich budúcnosť a výchovu pre profesijný život. Pri
kyberbezpečnosti neustále opakujeme, že drvivá väčšina útokov cieli na najslabší
článok, na človeka. Zlé hygienické návyky používania technológií a správania sa v sieti
si do práce prinášame zo súkromného života.
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Milým zvykom GAMO býva vianočná pozornosť pre klientov aj zamestnancov, poďakovanie za spoluprácu i pracovné nasadenie počas celého roka. Uvedomili sme si, že
ďalší rok v tieni pandémie určite nikomu neprospel, zároveň bol ťažkou skúškou pre
tých najzraniteľnejších. Darčekovú tradíciu sme preto povýšili na charitatívny projekt solidarity a podpory uskutočnený aj v mene všetkých klientov a zamestnancov
GAMO. Finančné prostriedky vyčlenené na nákup darčekov GAMO zdvojnásobilo
a podporilo 4 rodiny bojujúce s ťažkým osudom či životnou situáciou. A dobrá vec
sa podarila! Zariadenia do domácnosti, potravinová pomoc, hyperbarická terapia
a rehabilitačné procedúry pre deti sa dostali k rodinám, ktoré to potrebovali najviac.
Naše aktivity spoločenskej zodpovednosti boli zamerané predovšetkým na nezištnú
pomoc a aktívnu podporu, priniesli však aj pozitívnu publicitu, ktorá prospieva dobrému menu značky GAMO. Nielen v pozícii experta a špičkového poskytovateľa cloud
riešení a služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale aj ako atraktívneho zamestnávateľa pôsobiaceho v regióne Banskej Bystrice.
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FINANČNÉ VÝSLEDKY

KOMENTÁR FINANČNEJ
RIADITEĽKY
AKTÍVA
V roku 2021 sme sa v GAMO a.s. sústredili na rozvoj portfólia produktov a znalostí
s cieľom udržať si trhový podiel. Podobne ako v 2020 aj rok 2021 bol poznačený
pandemickou situáciou.

Majetok spoločnosti k 31. 12. 2021 klesol oproti minulému roku o 1 017 tis. EUR.
Zmeny nastali v znížení obežného majetku. Na zníženie obežného majetku malo
vplyv zníženie pohľadávok v lehote splatnosti.

V roku 2021 dosiahla spoločnosť GAMO a.s. zisk pred zdanením vo výške 68 tis. EUR
pri celkových nákladoch 8 008 tis. EUR a celkových výnosoch 8 076 tis. EUR s priemerným počtom zamestnancom 76.

PASÍVA

Spoločnosť GAMO je finančne stabilná, čím vytvára dobré predpoklady pre napĺňanie rozvojovej stratégie. Spoločnosť si plní svoje záväzky a svoju stabilnú platobnú
schopnosť môže opätovne dokladovať potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.

Vlastné imanie spoločnosti bolo k 31. 12. 2021 vykázané vo výške 2 139 tis. EUR, čo
predstavuje pokles voči roku 2020 o 279 tis. EUR. Na zníženie vlastného imania malo
vplyv zníženie hospodárskeho výsledku za rok 2021. Spoločnosť v roku 2021 nena¬dobudla žiadne nové akcie a obchodné podiely.

Správa nezávislého audítora deklaruje, že účtovná závierka k 31. 12. 2021 poskytuje
verný a pravdivý obraz finančnej situácie spoločnosti GAMO a.s.

Najväčší podiel v štruktúre pasív mali záväzky spoločnosti a nerozdelený zisk minulých rokov. Spoločnosti neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne dlhodobé pôžičky,
krátkodobé pôžičky.

NÁKLADY / VÝNOSY

Všetky záväzky voči štátu, zamestnancom a záväzky zo sociálneho zabezpečenia
boli k 31. 12. 2021 v lehote splatnosti.

Celkové náklady na hospodársku činnosť boli za rok 2021 nižšie ako v roku 2020.
Na zníženie nákladov mali vplyv nižšie tržby. Spoločnosť v roku 2021 realizovala jeden
projekt na výskum a vývoj. Celková výška nákladov na výskum a vývoj v roku 2021 bola
vo výške 15 tis. EUR.
V roku 2021 spoločnosť GAMO a.s. dosiahla čistý obrat vo výške 7 888 tis. EUR.
Medziročne sa celkový obrat spoločnosti znížil o 2 810 tis. EUR. Zníženie obratu bolo
v oblasti poskytovaných vlastných služieb. Zníženie tržieb bolo spôsobené znížením
plánovaných činností u zákazníkov, hlavne z dôvodu pandemickej situácie v roku 2021
a tiež z dôvodu posunu realizácie projektov do roku 2022.
Spoločnosť GAMO a.s. v roku 2021 čerpala finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnancov pre zamestnávateľa v nadväznosti na pokles tržieb voči
roku 2020.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Výsledkom hospodárenia za rok 2021 je zisk pred zdanením vo výške 68 tis. EUR pri
celkových nákladoch 8 008 tis. EUR a celkových výnosoch 8 076 tis. EUR.
EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) poklesla voči roku 2020. V roku 2021
dosiahla výšku 210 tis. EUR.
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 39 tis. EUR
rozhoduje valné zhromaždenie.
.

PRIDANÁ HODNOTA
Pridaná hodnota v roku 2021 dosiahla hodnotu 2 492 tis. EUR, čo predstavuje medziročný
pokles o 31,8 %. Pridaná hodnota na zamestnanca za rok 2021 bola vo výške 33 tis. EUR.
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SÚVAHA
Súvaha v EUR

k 31.12.2021

k 31.12.2020

SPOLU MAJETOK

3 845 357

4 861 522

Neobežný majetok

238 707

334 181

0

11 171

Dlhodobý
nehmotný majetok
Dlhodobý
hmotný majetok
Dlhodobý
finančný majetok

238 707

323 010
0

3 351 953

4 171 798

Zásoby

116 568

160 597

Dlhodobé pohľadávky

24 703

60 075

Krátkodobé pohľadávky

1 721 268

2 506 180

Finančné účty

1 489 414

1 444 946

3 845 357

4 861 522

2 139 213

2 418 391

235 235

235 235

46

46

102 223

102 223

1 762 286

1 615 540

39 423

465 347

1 444 018

2 152 379

89 324

120 512

Krátkodobé záväzky

1 227 196

1 746 305

Krátkodobé rezervy

127 498

285 562

Bežné bankové úvery

0

0

Bankové úvery
dlhodobé

0

0

262 126

290 752

SPOLU VLASTNÉ
IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Emisné ážio
Zákonné rezervné fondy
Výsledok hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Záväzky
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Výkaz ziskov a strát v EUR

k 31.12.2021

k 31.12.2020

8 075 751

10 916 692

389 475

696 028

Tržby za služby a ostatné výnosy

7 686 276

10 220 664

Náklady z hospodárskej činnosti
celkom

7 998 574

10 324 600

Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti

77 177

592 092

Výsledok hospodárenia
z finačnej činnosti

-8 571

-14 884

Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti

68 606

577 208

Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie brutto

68 606

577 208

29 183

111 861

VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI CELKOM
Tržby za predaj tovaru

0

Obežný majetok

34

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Daň z príjmu za bežnú a
mimoriadnu činnosť

Poznámka:
Kompletná účtovná závierka sa nachádza v prílohe č. 1 k tejto výročnej správe.
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PREHĽAD PEŇAŽNÝCH
TOKOV

Označenie
položky

Obsah položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

2021

2020

1

68 606

577 208

2

24 692

246 868

riadok

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI
Z/S
A.1
A.1.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)

3

139 165

188 255

A.1.4.

Zmena stavu rezerv (+/-)

5

-158 064

68 634

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia aktív

7

100 846

-56 194

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia pasív

8

-28 626

61 067

A.1.7.

Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku

9

-31 335

-17 427

A.1.8.

Nákladové úroky - leasing, kontokorent

11

2 706

3 344

A.1.9.

Výnosové úroky - BU, pôžičky a TV

12

0

-811

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až
A.2.4.)

13

492 277

983 005

A.2.1

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

14

937 357

3 115 734

A.2.2

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

15

-489 109

-1 982 045

A.2.3

Zmena stavu zásob (-/+)

16

44 029

-150 684

A.2.4

A.3.
A.4.
A.7.
A.8.
A.9.
A

36

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

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostredkov
a peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu pežažných tokov (+/-), (súčet Z/
S+A.1.+A.2.)
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+
Výdavky na zaplatené úroky spolu, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
(-) (krátkodobé bankové úvery vzťahujúce sa na prevádzkové financovanie projektových zákaziek)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S+A.1. až A.9.)

585 575

1 807 081

B.1.
B.4.
B.3.
B.12.
B.15.

20

-146 256

-349 262

22

-1

0

23

0

0

24

436 612

1 454 475

2021

2020

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku (+)

25

-52 0631

-126 931

26

39 707

55 033

Zaplatené úroky - dlhodobý úver (+) (562)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)

27

0

0

-12 356

-71 898

-35 788

-9 502

-344 000

-1 013 000

28
29
28

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

29

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B.1. až B.19.)

30

B

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI
C.1.
C.2.
C.3.

C.7.

-3 344

21

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

C
-2 706

Bežné účtovné
obdobie

riadok

B.18.

C.8.
19

Obsah položky
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

C.4.

17

18

Označenie
položky

D
E
F

Peňažné toky vo vlastnom imaní
Výdavky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov vzťahujúcich sa na finančnú činnosť (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené divididendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+),
(príjmy z prijatých úrokov)
Čisté peňažné doky z finančnej činnosti (súčet C.1. až
C.9.)
CF čisté zvýšenie / zníženie peňažných prostriedkov
(+/-), (súčet A+B+C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)

31
32
33
34
35
36

811

37

-379 788

-1 021 691

38

44 468

360 886

39

1 444 946

1 084 060

40

1 489 414

1 444 946
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDÍTORA
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KONTAKTY

Banská Bystrica - sídlo spoločnosti

Zákaznícke centrum

GAMO a. s.
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica

Tel:+421 48 4372 000
E-mail: helpdesk@gamo.sk

Tel.: +421 48 4372 111
+421 48 4372 000
E-mail: info@gamo.sk
www.gamo.sk

Cloudové služby
+421 48 437 2860
E-mail: cloud@gamo.sk
cloud.gamo.sk

Kancelária Bratislava
GAMO a. s.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 276 965
Tel.: +421 2 4363 7781
E-mail: info@gamo.sk

Kancelária Košice

Testovacie stredisko VUE
Autorizované testovacie stredisko
BRATISLAVA
Tel: +421 2 4363 7781
Tel.: +421 905 276 965
E-mail: info@gamo.sk

Ľudské zdroje
Tel:+421 48 4372 111
E-mail: kariera@gamo.sk

GAMO a. s.
Werferova 1
040 10 Košice
Tel.: +421 55 6853 630
E-mail: info@gamo.sk
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T Ú TO V Ý RO Č N Ú S PR ÁV U
M Ô Ž E T E Z Í S K A Ť:

v centrále spoločnosti,
na webovej stránke www.gamo.sk
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