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Príhovor generálneho riaditeľa
Letter from CEO

Vážení zákazníci, partneri, vážení spolupracovníci a akcionári,

rok 2006 predstavoval pre spoločnosť GAMO a.s. rok, v ktorom sme boli 
postavení pred niekoľko náročných úloh. Súviseli jednak so započatou trans-
formáciou spoločnosti vzhľadom na zmenu akcionárskej štruktúry, jednak so 
zvládnutím náročných úloh poskytovania outsourcingových služieb, ako aj 
cieľa zásadného rozšírenia nášho pôsobenia na slovenskom trhu informač-
ných technológií.

V uplynulom roku preto spoločnosť GAMO prešla viacerými významnými 
zmenami, ktorých jediným cieľom bolo dosiahnuť vyváženú štruktúru vnútor-

ných zdrojov tak, aby sme aj naďalej dokázali posilňovať naše postavenie na trhu, a súčasne rozvíjať 
dôveru našich zákazníkov.

Dosiahnuté výsledky za rok 2006 nám potvrdili stabilné postavenie spoločnosti GAMO a.s. na slo-
venskom IT trhu, a to aj napriek všetkým štrukturálnym zmenám, ktorými v ostatnej dobe IT odvetvie 
na Slovensku prechádza.

Vážime si dôveru našich zákazníkov a partnerov ktorí sa aj v uplynulom roku spoľahli na nás, ako 
na riešiteľa svojich IT požiadaviek. Vysoko oceňujem schopnosti našich zamestnancov, ktorí zvládli 
náročné požiadavky a úlohy s vysokou profesionalitou.

Rok 2006 bol aj rokom, v ktorom si spoločnosť GAMO pripomenula 15 ročné výročie svojho zalo-
ženia. Rok 2006 preto vnímame aj ako rok, v ktorom začala ďalšia etapa nášho pôsobenia a veríme 
že nasledujúce obdobie bude úspešným pokračovaním našej histórie. Uplynulý rok predstavoval za-
čiatok cesty, začiatok novej cesty ktorej, spoločným úsilím manažmentu spoločnosti ako aj všetkých 
zamestnancov dáme smer, ktorý vytvorí podnetné prostredie pre prácu našich zamestnancov a vy-
tvorí priestor pre udržanie si priazne súčastných ako aj nových zákazníkov a partnerov.

Verím, že rok 2007 bude ďalším úspešným rokom nášho pôsobenia na IT trhu. Som presvedčený, 
že kvalitou našej práce sa nám podarí udržať si priazeň zákazníkov, pre ktorých je IT dôležitým prv-
kom ich každodenného fungovania. Sme pripravení podporiť ich v riešení ich požiadaviek – počnúc 
jednoduchými službami, či opravou techniky, až po realizáciu komplexných riešení informačných 
systémov. Tak, aby sa pre nich každodenná práca stala hrou.

Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva 

Dear customers, partners and co-operators, dear shareholders,

the year 2006 represented for GAMO a.s. (joint stock company) an year, which lied to us several 
serious tasks. Those tasks were closely related with started transformation of the company, based on 
shareholders change, on managing the provided outsourcing services, as far as on the aim – consequently 
broadening of our activities on the Slovak IT market.

During last year we have gone through a significant changes, which have one common objective – create 
the balanced structure of internal resources to strengthen our position on the market, and further develop 
the relations with our customers.

Results, which GAMO achieved in the year 2006 confirmed our stable position on the market, 
beyond the structural changes, which influenced on the whole IT market in Slovakia.

We esteem our customers and partners, which relied on us in the previous year and believed that 
we will satisty their IT demands. I highly appreciate the skills of our employees that have met the 
requirements and tasks with a very high level of expertise.

Year 2006 has been also a year, when GAMO pointed its 15th anniversary. The bygone year we 
also feel as a year, when started a new stage of our company. We believe, that it will be a successful 
stage, based on achieved results from previous history. Last year means a year of the way, of the new 
way, which will be led through common effort of management and all employees. As the objective 
we see a creation of inspirational surroundings for our employees and also forms stable basis for 
keeping the account of our current and also new customers and partners.

We believe, that year 2007 brings to us next year of successful acting on the Slovak IT market. 
I will express my confidence, that through quality of our work we can satisfy all requirement and win 
favour not only of our current customers but also the favour of the new ones, which consider the IT 
as an important subject of their daily operation. We are ready to provide them our support by solving 
their requests – from simple delivery or usual maintenance up to realization of full outsourcing 
services. Just to let their work to turn into a game.

Ing. Richard Tannhauser
chairman of the board of directors
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1991
Posledný februárový deň vzniká združenie (vtedy ešte konzorcium) fyzických osôb pod

názvom GAMO elektronik. V októbri sa päťčlenné konzorcium transformuje na GAMO, spol. s r.o. 
Spoločnosť zamestnáva prvých dvoch ľudí. Manažéri rokujú na Taiwane o priamych dodávkach po-
čítačových komponentov na československý trh.
1993

V dôsledku rozdelenia republiky sa menia podmienky na trhu. GAMO sa čoraz viac orientuje na 
slovenský trh. Po prvýkrát sa prezentuje na odbornej výstave COFAX v Bratislave, na jeseň organizu-
je GAMO v Banskej Bystrici odbornú konferenciu o počítačových sieťach pod názvom Lannet.

1999
Od 1. 1. 1999 GAMO pôsobí ako akciová spoločnosť, vzniknutá transformáciou pôvodnej spoloč-

nosti s ručením obmedzeným.
2002

Implementácia metód procesného riadenia počas rokov 2001 a 2002 bola v novembri roku 2002 
zavŕšená. GAMO získalo certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 pre 
vývoj, návrh, výrobu, dodávky, servis a školenia a konzultácie v oblasti informačných technológií.

2005
Podpísanie dohody medzi Železiarňami Podbrezová a.s. a GAMO a.s. o pričlenení odboru infor-

matiky ŽP ku GAMO a o poskytovaní plného outsourcingu informačného systému ŽP. Spolu s roz-
hodnutím o outsourcovaní IT služieb bolo prijaté aj rozhodnutie o podieľaní sa na manažérskej kon-
trole v spoločnosti, ktorá outsourcing poskytuje.

1991
On the last day of February, GAMO electronic – an association (then called consortium) of 

physical entities – is created. In October the consortium is transformed to GAMO, Company Limited.
The company has seven members of the consortium and two new employees. The managers 
negotiate the direct deliveries of computer components for the Czechoslovak market in Taiwan.
1993

After the division of the Czechoslovak Republic the conditions on the market have been changed. 
GAMO focuses their attention on the Slovak market. On the first time GAMO gives a good account 
of themselves in the COFAX expo in Bratislava, in autumn GAMO organises Lannet – a specialized 
conference dealing with computer networks.
1999

Since January 1st, 1999 GAMO have acted as the joint-stock company, originated from initial 
Limited company on the market.
2002

Implementation of the process management techniques during years 2001 and 2002 was 
completed in November 2002. GAMO achieved the quality management system certificate 
according to ISO 9001:2000, which covered design, development, production, implementation, 
technical support, trainings and consultations in the area of Informational Technology.
2005

Agreement between Železiarne Podbrezová a.s. (ŽP) and GAMO a.s. about undertaking the IT 
department ŽP into the GAMO structure and about providing the total IT outsourcing for ŽP has been 
signed. Together with this agreement the decision about sharing the management rights in GAMO 
by Železiarne Podbrezová has been taken. 

Míľniky vývoja GAMO 1991–2006
Company‘s milestones

Vývoj zamestnanosti / Number of Employees
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Trh s IT na Slovensku
Stručná charakteristika

Slovenský trh s informačnými technológiami (IT) charakterizuje vysoká dynamika rastu. Kým cel-
kový rast v krajinách EÚ predstavoval za rok 2006 hodnotu 3,6 %, Slovensko dosiahlo celkový rast 
16 %. Podobný vývoj sa predpokladá aj v budúcnosti – rast IT trhu v EÚ dosiahne 4,4 %, kým sloven-
ský IT trh bude rásť tempom od 4,8 % (hardvér) do 12 % (IT služby).

Slovenský IT trh sa rýchlo približuje štandardnej štruktúre, známej z krajín pôvodnej EÚ. Jeffrey 
Vavra, Research Manager, IT Services z IDC CEMA uvádza, že softvér a služby tvoria približne
50%-ný podiel na IT trhu na Slovensku a vykazujú vyššiu úroveň rastu než hardvér a taktiež než celý 
IT trh. „Slovenský trh s IT službami je v strede záujmu a patrí medzi najrýchlejšie rastúce trhy v kraji-
nách strednej a východnej Európy“, podotkol Jeffrey Vavra na IDC Breakfast Briefingu 2006 v Bra-
tislave. „Uvedený vývoj je úzko spojený s konsolidáciou slovenského trhu s IT službami a zmenami 
v štruktúre dopytu po službách. Zákazníci sa stávajú viac sofistikovanými a náročnými, v dôsledku 
čoho sa vysoko-odborné služby typu systémová integrácia či nasadzovanie softvérových riešení pre-
sadzujú viac než jednoduché služby typu servisné opravy či prevádzková podpora.“

Digital convergence – trend splynutia trhu spotrebnej elektroniky a sveta počítačov spolu s integ-
ráciou multimediálneho obsahu v nových digitálnych zariadeniach sa stáva hlavnou pohnútkou na 
rozšírenie nového uplatnenia počítačového vybavenia. IT rýchlo preniká do oblastí, ktoré doteraz ne-
boli v centre záujmu. Podľa štúdie agentúry TNS z augusta 2006 je počet domácností vybavených 
počítačmi na Slovensku vyšší než 45 %, a naďalej sa zvyšuje. Malé kancelárie predstavujú vďaka 
klesajúcim cenám hardvéru tiež jeden zo segmentov, ktoré budú čoraz viac zvyšovať svoj podiel 
využívania IT vybavenia.

The Informational Technologies market in Slovakia
Briefly characteristics

Slovak Informational Technologies (IT) market describes high dynamics of growth rate. While in the 
EU – 15 countries was in year 2006 reported increase in value of IT market by 3,6 %, Slovak IT market 
grew more than 16 %. The similar outlook is predicted also for next years – IT market in EU will grow 
about 4,4 %, Slovak IT market gives forth of growth by 4,8 % (hardware), up to 12 % (IT services).

The structure of the Slovak IT market is rapidly maturing and is approaching EU standards. 
According to Jeffrey Vavra, Research Manager, IT Services from IDC CEMA, software and services 
account for approximately 50 % of the IT market in Slovakia and both software and services will 
exhibit a higher growth rate than hardware and indeed, the IT market as a whole. “The Slovak IT 
services market is in the spotlight and belongs among the fastest growing markets in CEE region,” 
said Vavra at the IDC Breakfast Briefing 2006 in Bratislava. “This is closely related to consolidation 
of the Slovak IT services market and changes in the demand of IT services structure. Customers 
are becoming more sophisticated and demanding, thus highes-end services including systems 
integration and customization services comprise a greater portion of the IT services market than 
support and installation services.“

Digital convergence – trend of “merging” the consumer electronics and computers and integrate 
media content in new digital devices getting one of motive to expansion of new IT equipment usage. 
IT rapidly penetrates into segments, which up to now doesn‘t showed high level of acceptance. 
According to TNS research agency study from august 2006, rate of households equipped with 
PC reached more than 45 % and is still growing. Small offices thanks to falling prices of hardware 
represent the segment, which will increasingly remain its share.

GAMO a oblasť jeho aktivít
GAMO and its Line of Business

Porovnanie výdavkov na ICT a rast HDP vo vybraných krajinách EÚ /
Comparison of ICT spending and GDP growth in selected EU countries



01

7

Vývoj veľkosti trhu
Trh s IT na Slovensku za rok 2006 narástol o 16 %. Uvedený nárast bol dosiahnutý hlavne z tržieb 

za softvér a služby, ktorých podiel prekročil 50 % z celkových IT výdavkov. Týmto sa trh približuje 
k štandardnej štruktúre známej v krajinách pôvodnej EÚ.

Výdavky na IT produkty a služby v prepočte na obyvateľa Slovenska predstavujú v porovnaní s prie-
merom EÚ 28 %, teda stále veľmi nízke hodnoty. V porovnaní s krajinami V4 je Slovensko na 3. mieste. 
Z pohľadu dynamiky však rast krajín V4 predstavuje 6,8 % voči rastu 2,4 % za krajiny EÚ-15. Slovensko 
rovnako ako aj ostatné „nové“ krajiny EÚ vykazujú vyššiu dynamiku rastu HDP. Týmto sú určené stabilné 
predpoklady na udržateľný rast IT trhu v budúcnosti nielen v objeme predaja, ale najmä v kvalite a štruk-
túre poskytovaných IT služieb.

Predstavenie firmy
Vývoj obratu GAMO od založenia po súčasnosť a trhový podiel

Rok 2006 znamenal z pohľadu objemu predaja jeden z najúspešnejších rokov z doterajšej his-
tórie spoločnosti GAMO. Spoločnosť dosiahla obrat vo výške 524,8 mil. Sk, čo predstavuje nárast 
o 7 %. Na celkovej štruktúre obratu sa podieľali taktiež tržby z poskytovania outsourcingových slu-
žieb pre Železiarne Podbrezová, ktorých pôvodný odbor Informatiky pôsobil v roku 2006 v štruktúre 
spoločnosti GAMO.

Vývoj, ktorým spoločnosť GAMO prešla od roku 1991 po súčasnosť, podložený obchodnými 
výsledkami ukazuje, že orientácia na vysokú kvalitu poskytovaných riešení a dokonalé spoznávanie 
dynamicky sa meniacich potrieb zákazníka je cesta trvale udržateľného rastu.

Trhový podiel spoločnosti GAMO na slovenskom IT trhu v roku 2006 dosiahol 1,91 %, čo predsta-
vuje voči roku 2005 pokles o 0,35 %.

Market size development
The Slovak IT market reported in the year 2006 growth rate 16 %. Presented growth was attained 

mainly due the sale of software and services, which portion was for the firs time over 50 % of the 
whole market.

The IT products and services spending calculated “per capita” represents in comparison with EU 
average only 28 %, still very small number. In comparison with V4 countries Slovakia takes 3rd place. 
But from the point of view of GDP per capita growth rate (in PPP), V4 countries showed 6,8 % growth 
in comparison to 2,4 % – EU 15 countries. Moreover, Slovakia, also as all the “new” EU countries 
shows higher dynamic of GDP growth. By this are founded stable conditions of sustainable growth of 
IT market, not only in the turnover, but also in the quality and structure of providing IT services.

Presentation of the GAMO
Revenues development of GAMO – from establishment, up today, and market share

The year 2006 we consider as one of the most successful years in the present history of GAMO from 
the total turnover point of view. The reached revenues were SKK 524,8 m (app. 15.6 M Euro), which 
means the year-on-year growth 7 %. To the whole revenues structure contributed also outsourcing 
services provided for Železiarne Podbrezová, which origin informatics division was incorporated in 
GAMO during the year 2006.

The development, which has GAMO gone since 1991, well founded of business results affirms 
us about this way as the right one leading us towards the sustainable growth, based on high quality 
services and perfect meeting the of dynamically developing customers needs.

The market share of GAMO on the Slovak IT market in 2006 is 1.91 % which represents 0,35 % 
decrease.

Obchodný obrat GAMO 1991–2006 (mil. Sk) /
Turnover developenent of GAMO 1991–2006 (SKK million)

GAMO a oblasť jeho aktivít
GAMO and its Line of Business
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Zameranie GAMO
GAMO, akciová spoločnosť, je slovenskou IT spoločnosťou bez účasti zahraničného či rizikového 

investičného kapitálu, pôsobiacou na trhu už 16 rokov. Od roku 1991, kedy vo februári vzniklo zdru-
ženie GAMO elektronik, sme si vybudovali pozíciu relevantného a spoľahlivého partnera, schopné-
ho implementovať progresívne technológie a riešenia.

Na slovenskom trhu s IT sa profilujeme ako poskytovateľ komplexných riešení – navrhujeme, 
implementujeme a integrujeme náročné riešenia IT infraštruktúry, dokážeme vyvíjať špecializované 
softvérové riešenia, nasadzovať komplexné podnikové ERP systémy či GIS aplikácie. Sme spoľahli-
vým partnerom v oblasti vzdelávania a certifikačných testov. Samozrejmosťou je technická podpora, 
kvalitný autorizovaný servis a široké spektrum doplnkových služieb.

Garanciou splnenia požiadaviek zákazníkov a dodržania špičkovej kvality medzinárodnej úrovne 
sú certifikáty udelené svetovými výrobcami na trhu IT a vybudovaný systém manažérstva kvality pod-
ľa noriem ISO 9001:2000.

Stratégia a výhľad do budúcnosti
Strategickým cieľom je poskytovanie kvalitných, integrovaných komplexných riešení spolu so 

schopnosťou integrovať projekty nasadenia IT u zákazníka. Výsledkom by mala byť stabilná a pro-
sperujúca IT spoločnosť, s relevantným postavením na trhu, podporená vzťahmi s vybranými výrob-
cami a dodávateľmi.

Počas nasledovných rokov považujeme za prioritu aktívny prístup k starostlivosti o zákazníka, 
zvyšovanie úrovne poznania našich riešení u súčasných a nových zákazníkov, spolu s posilnením 
a efektívnym využívaním vnútorných zdrojov spoločnosti.

Hlavné produktové oblasti, ktoré chceme v nasledovnom roku rozvíjať, sú:
• Softvérové aplikácie
 - ERP systémy
 - GIS riešenia
 - nemocničné informačné systémy
 - špeciálne softvérové riešenia
• IT infraštruktúra
 - riešenia pre „inteligentné budovy“
• Školenia IT na báze metodiky ECDL ukončené certifikačnou skúškou

Dosiahnutie našich cieľov chceme podporiť najmä:
• rozvíjaním tímu špecialistov a zvyšovaním ich kvalifikácie
• posilnením postavenia jednotlivých pobočiek v regiónoch
• vyváženou ponukou produktov a služieb
• zvyšovaním produktivity práce, najmä dôsledným dodržiavaním procesného riadenia
• využitím vzťahov s preferovanými dodávateľmi

Focusing of GAMO
GAMO, joint stock company is purely Slovak IT built from scratch into a one of major IT players

on the Slovak IT market during previous 16 years. Since 1991, when the company was established, 
we have built position of relevant and reliable partner, who is able to implement the most progressive 
products and solutions.

On the Slovak IT market we profile itself as provider of complex solutions – we design, implement 
and integrate large-scale It infrastructure projects, including the full outsourcing of company’s ERP 
systems and IT environments. Technical support, quality service and versatile spectrum of training 
and certification services are for us certainty.

Quality management system according to the ISO 9001:2000 norms verified by a certificate audit 
means a guarantee of fulfilment of customers needs and a guarantee of keeping high quality on
an international level, too.

Strategy and outlook
Our strategic aim is providing of the quality, integrated complex solutions with ability of integration 

IT projects at the customer. As a result we expect reaching the stable and strong position on the 
IT market, supported by relations built with relevant IT suppliers.

During next years we consider as priority creation active approach towards customers care, 
increasing of GAMO product awareness, as far as better utilization if internal resources.

Main areas of product portfolio, which GAMO aims to focus during next years:
• Software applications
 - ERP systems
 - GIS solutions
 - hospital informational systems
 - special software applications
• IT infrastructure
 - intelligent building solutions
• IT education on the basis of ECDL courses with certification tests

To do this, GAMO will advance mainly:
• developing the team of specialist and sustainable improvement of their qualification
• reinforcing self-activity our branches
• balanced products and services offering
• raising productivity of labour mainly through thoroughgoing adhering of process management
• relations with preferred suppliers 

GAMO a oblasť jeho aktivít
GAMO and its Line of Business
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Svet informačných technológií (IT) je v súčasnosti oblasťou, ktorej dobre porozumieť znamená 
nielen poznať tie správne produkty, no najmä dokázať ich premeniť na zmysluplné riešenia podpo-
rujúce biznis.

Trh s IT na Slovensku – požiadavky zákazníkov a schopnosti IT dodávateľov – sa približujú vyspe-
lým európskym krajinám. Zákazník uprednostňuje riešenia zvyšujúce jeho konkurenčnú schopnosť, 
garantujúce spoľahlivosť, kladie dôraz na návratnosť investícií do IT. Dodávatelia IT produktov a rieše-
ní sa sústreďujú na poskytovanie moderných a progresívnych riešení spolu s ponukou hodnotných 
služieb. Preto sa pri výbere IT dodávateľa čoraz viac organizácií orientuje na profesionálov, ktorí 
dokážu garantovať splnenie jeho požiadaviek.

GAMO svojim pôsobením ovplyvňovalo rozvoj odvetvia informačných technológií na Slovensku 
prakticky už od jeho počiatku. Popri globálne pôsobiacich zahraničných spoločnostiach je jedným 
z neprehliadnuteľných čisto slovenských subjektov na poli informačných technológií.

GAMO v súčasnosti nie sú len počítače či počítačové siete, ale i schopnosť navrhnúť, implemen-
tovať a integrovať náročné riešenia IT infraštruktúry, vrátane komplexného outsourcingu podnikových 
informačných systémov a IT prostredí. Vďaka skúsenému a odborne zdatnému tímu softvérových 
analytikov, vývojárov a konzultantov dokážeme vyvíjať špecializované softvérové riešenia, nasadzovať 
komplexné podnikové ERP systémy či GIS aplikácie. Sme spoľahlivým partnerom v oblasti vzdelá-
vania a certifikačných testov.

Pretože IT sa v súčasnosti často stáva nevyhnutnou súčasťou fungovania firiem, zabezpečenie jej 
bezvýpadkovej a efektívnej prevádzky fungovania je pre nás prioritou. Nezriedka navrhujeme a reali-
zujeme systémy podporujúce kritické podnikové aplikácie, kedy naše riešenia umožňujú správcom 
a manažérom IT prediktívne predchádzať poruchám. Dokážu analyzovať stav info-komunikačného 
prostredia, upozorniť na kritické stavy či hrozby výpadku, vzdialene konfigurovať a manažovať vybra-
né časti alebo aj celý systém.

Ucelený súbor riešení a služieb, do ktorých GAMO a.s. vkladá svoju profesionalitu, skúsenosti 
a vybudovanú infraštruktúru, predstavujú základ pre efektívne partnerské fungovanie partnerského 
vzťahu so zákazníkom.

Kvalita ako aj inovatívnosť našich riešení sú postavené na profesionalite našich pracovníkov. 
Systémom autorizácií našich technických špecialistov sa nám podarilo vybudovať tím schopný ga-
rantovať požadovanú úroveň riešení a služieb. So všetkými výrobcami, ktorých produkty GAMO a.s. 
používa, máme vybudované partnerské vzťahy podložené odbornými a technologickými certifikátmi. 
Viaceré z nich sú jedinečné spomedzi slovenských IT spoločností.

The world of IT is currently such area, which 
understanding does not means only perfect 
knowledge of state-of-the-art technologies, but also 
the ability to create from them the meaningful solution 
to support core business operations.

IT market in Slovakia – requirements of customers 
and capabilities of IT suppliers – are getting closer to the maturing EU countries. Customer prefers 
solution, which helps them to improve its competitive ability, guarantees the reliability and accentuate 
the Return-On-Investment issues. Suppliers of IT products and services focus mainly on providing 
up-to-date and progressive solutions, together with offering of valuable services. That’s why still 
more and more, organizations choose the IT supplier, which are able to guarantee fulfilling their 
requirements on professional level.

With its activities GAMO has been influencing the development of the branch of Information 
Technologies practically since the beginning of this branch in Slovakia. Besides the global IT players, 
GAMO acts as one of the unomitable purely Slovak subjects in the field of information technologies.

GAMO – that aren‘t only computers or computer networks, but also the possibility to design, 
implement and integrate large-scale IT infrastructure projects, including the fully scalable outsourcing 
services. Thanks to our skilled, professionally capable team of specialists, we can develop 
specialized software solutions; deploy complex informational systems, such as ERP or GIS. We are 
reliable partner for IT education and certification.

Because the IT becomes more and more inevitable part of the companies operation, providing the 
fault-tolerant and cost-effective systems is our priority. Not unfrequently we design, deploy and manage 
systems for critical mission IT systems, when our solution offers to IT administrator predictive recognize 
and fix possible failures. It can analyze the current info-communication environment, alert the critical 
stages or threats, as well as remotely manage selected parts, or the whole system.

Integrated services package, built infrastructure and professionalism with experiences of our staff 
are the basis of the effective relation with the customer, based on the partnership.

Quality, as well as innovativeness of our solutions is based on our skilled IT specialists’ team. 
Through the personnel authorization we have created a strong team able to guarantee requested 
services standard. With each producer, which products GAMO implements, we have built close 
relationships, supported by achieved professional and technological certificates. Several ones from 
our partners are unique among Slovak IT companies.

Profil spoločnosti
Company Profile 
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GAMO – spoľahlivý partner v oblasti informačných technológií

Chceme budovať stabilnú a prosperujúcu spoločnosť v oblasti informačných technológií a outsour-
cingu. Byť spoľahlivým partnerom pre zákazníkov, dodávateľov a našich zamestnancov.

Poslanie

• Poslaním spoločnosti GAMO a.s. je poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti informač-
ných technológií a v oblasti outsourcingu IT. To je garancia dlhodobého úspechu nás a našich 
zákazníkov.

Základné hodnoty firmy

• Čestný a korektný prístup ku zákazníkom
• Spokojnosť zákazníka s poskytnutou službou v komplexnosti, čase a kvalite
• Odborný rast a neustále vzdelávanie zamestnancov
• Tímová práca, vzájomné vzťahy bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie
• Ochrana dobrého mena, duševného vlastníctva a všetkých aktív spoločnosti
• Dodržiavanie zákonov, noriem bezpečnosti a kvality

GAMO – a reliable partner in the area of IT

We intend to build the stable and prosperous company focused on Informational technology and 
outsourcing. Become a stable partner for our customers, suppliers, and our employees.

Mission

• Mission of GAMO is to provide the complex services and solutions in the area of Information 
Technology and Outsourcing. This is the guarantee of sustainable success of us and our cus-
tomers too.

Basic values of the firm

• Honest and correct approach towards the customers
• Customer‘s satisfaction with the offered service in the complexity, time and quality
• Professional development and continuous education of the employees
• Teamwork, interrelations without favouring one, discrimination and prenotion
• Protection of the goodwill, of intellectual property, of all the company assets
• Observance of legislation, security and quality rules, improvement of internal company processes

Vízia
Vision
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Marketing a obchod

• trvale zlepšovať starostlivosť o zákazníka
• budovať značku, prezentovať poslanie a odbornosť firmy smerom k širokej verejnosti

Technológia

• aplikovaním najnovších poznatkov z IT byť pripravený splniť náročné požiadavky zákazníkov

Ľudské zdroje

• vytvoriť a rozvíjať tím najlepších odborníkov a neustále zvyšovať ich kvalifikáciu tak, aby sme zákaz-
níkovi poskytli komplexnosť služieb v oblasti IT

Financie

• nástrojmi kontrolingu smerovať firmu k vyššej efektivite a produktivite
• optimálne využívať vlastné a cudzie zdroje pre zabezpečenie solventnosti a likvidity spoločnosti

Marketing and sales

• sustainable improvement of the customers‘ keeping
• creating of the trademark, presenting of the mission and of the technicality of the firm towards 

scientific and general public

Technology

• through the application of the latest IT knowledge to be prepared to fulfil very demanding customers‘ 
requirements

Human resources

• to create and develop the team of the best specialists and still improve their qualification in such 
a way, so we offer the customer the complexity of the services in the area of IT

Finance

• through the controlling tools tend the firm to the higher effectiveness and productivity
• optimally use of the own and foreign sources because of the securing of responsibility and 

moneyness

Ciele
Objectives
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Organizačná štruktúra
Organizational Chart

Vrcholový manažment / Board of Management
• Ing. Richard Tannhauser – generálny riaditeľ / General Director
• Ing. Jozef Urban – riaditeľ pre stratégie a rozvoj / Strategy & Development director
• Ing. Branislav Školník – obchodný riaditeľ / Business Director
• Iveta Milčíková – ekonomický riaditeľ / Economic Director
• Ing. Peter Turek – riaditeľ siete pobočiek / Branch Network Director
• Ing. Jaroslav Zahradník – riaditeľ pre ľudské zdroje / Human Resources Director
• Ing. Marián Zolcer – riaditeľ úseku Informačných Technológií / Informational Technologies Division Director
• Ivan Čaplovič – riaditeľ úseku Informačných Systémov / Informational Systems Division Director
• Lucián Oravec – riaditeľ úseku Projektovania IS / Informational Systems Design Division Director
• Ján Gaboň – riaditeľ úseku Prevádzky a Outsourcingu / Operation and Outsourcing Division Director

Zmena – od 6. 3. 2007 / since March 6th, 2007
• Ing. Richard Tannhauser – generálny riaditeľ / General Director
• Ing. Branislav Školník – obchodný riaditeľ / Business Director
• Iveta Milčíková – ekonomický riaditeľ / Economic Director
• Ing. Peter Turek – riaditeľ siete pobočiek / Branch Network Director
• Ing. Jaroslav Zahradník – riaditeľ pre ľudské zdroje / Human Resources Director
• Ing. Marián Zolcer – riaditeľ úseku Informačných Technológií / Informational Technologies Division Director
• Ivan Čaplovič – riaditeľ úseku Informačných Systémov / Informational Systems Division Director

Predstavenstvo / Board of Directors
• Ing. Richard Tannhauser – predseda predstavenstva / chairman of the Board of Directors
• Ing. Jozef Urban – podpredseda predstavenstva / vice-chairman of the Board of Directors
• Ing. Peter Turek – člen predstavenstva / member of the Board of Directors
• Iveta Milčíková – člen predstavenstva / member of the Board of Directors
• Ing. Ľuboš Žiak – člen predstavenstva / member of the Board of Directors
• Ing. Mária Niklová – člen predstavenstva / member of the Board of Directors

Zmena – od 6. 3. 2007 / since March 6th, 2007
• Ing. Richard Tannhauser – predseda predstavenstva / chairman of the Board of Directors
• Ing. Peter Turek – podpredseda predstavenstva / vice chairman of the Board of Directors
• Iveta Milčíková – člen predstavenstva / member of the Board of Directors

Dozorná rada / Supervisory Board
• Ing. Ľudovít Ihring – predseda dozornej rady / Supervisory Board Chairman
• Ing. Ján Banas – člen dozornej rady / member of the Supervisory Board
• Ing. Július Voskár – člen dozornej rady / member of the Supervisory Board
•  Ing. Branislav Školník – člen dozornej rady / member of the Supervisory Board
• Ján Betka – člen dozornej rady / member of the Supervisory Board
• Ing. Miroslav Šteňo – člen dozornej rady / member of the Supervisory Board

Zmena – od 6. 3. 2007 / since March 6th, 2007
• Ing. Július Voskár – člen dozornej rady / member of the Supervisory Board
•  Ing. Branislav Školník – člen dozornej rady / member of the Supervisory Board
• Ján Betka – člen dozornej rady / member of the Supervisory Board 

Valné zhromaždenie /
Shareholders Meeting

Predstavenstvo /
Board of Management

Generálny riaditeľ /
General Director

Dozorná rada /
Supervisory Board

Úsek generálneho riaditeľa /
General Director Division

Úsek Informačných Systémov /
Informational Systems Division

Úsek marketingu a obchodu /
Marketing and Sales Division

Úsek Informačných Technológií /
Informational Technologies Division

Ekonomický úsek /
Economic Division

Pobočka / branch – Bratislava

Pobočka / branch – Liptovský 
Mikuláš

Pobočka / branch – Košice

Pobočka / branch – Žilina
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Štatutárne orgány – manažment spoločnosti
Statutory Bodies – Company’s Management

Richard Tannhauser
33 rokov, pochádza z Banskej Bystrice. Po absolvovaní katedry auto-

matizovaných systémov riadenia na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky 
STU Bratislava v roku 1996 nastúpil do GAMO a.s. na pozíciu technického 
špecialistu na oddelení Dátových komunikácií, a postupne prešiel viacerý-
mi pozíciami.

Do svojho zvolenia za predsedu predstavenstva v auguste roku 2005 
zastával pozíciu vedúceho oddelenia Stratégií a rozvoja, kde zodpovedal 
za technologické smerovanie a ďalší rozvoj spoločnosti. Počnúc dňom 
1.1.2006 bol menovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti GAMO a.s.

Jozef Urban
49 rokov, pochádza z Predajnej, okres Brezno. Vysokoškolské štúdium 

na katedre automatizovaných systémov riadenia – VŠCHT Pardubice ukončil 
v roku 1982. Neskôr sa zamestnal ako analytik vo výpočtovom stredisku civil-
nej obrany. Od roku 1991 pôsobil v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. 
na rôznych technických pozíciách, od roku 2000 na pozícii vedúceho odbo-
ru Informatika, kde zodpovedal za informačný systém ŽP a.s.

Od 1.1.2006 po integrácii oddelenia informatiky ŽP do GAMO a.s. pô-
sobil ako riaditeľ pre stratégiu a rozvoj a podpredseda predstavenstva.

Iveta Milčíková
41 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 spo-
ločnosti GAMO spol. s r.o. a od roku 1994 zastávala funkciu vedúcej úč-
tarne. Od roku 1998 zastávala funkciu vedúca účtovníctva a daní v spoloč-
nosti GAMO a.s. V roku 1999 bola nominovaná za členku dozornej rady 
a od augusta 2005 je členkou predstavenstva akciovej spoločnosti.

Od 1.1.2006 zastáva pozíciu riaditeľky ekonomického úseku.

Peter Turek
49 rokov, pochádza z Prešova. Absolvoval elektrotechnickú fakultu VŠT 

v Košiciach, odbor počítačové systémy. Od roku 1983 pracoval v ZVT 
Banská Bystrica v rôznych technických funkciách. V roku 1993 nastúpil 
ako IT manažér do spoločnosti GAMO spol. s r.o. Od roku 1997 zastával 
pozíciu výrobno-technického riaditeľa a od roku 2000 aj funkciu zmocnen-
ca pre kvalitu. Vznikom akciovej spoločnosti v roku 1999 bol nominovaný 
za predsedu dozornej rady a od roku 2003 je členom predstavenstva ak-
ciovej spoločnosti.

Od 1.1.2006 pôsobí na pozícii riaditeľa siete pobočiek GAMO.

Richard Tannhauser
33 years, born in Banská Bystrica. After graduation at Faculty of Electrical 

Engineering of the Technical University in Bratislava, at the Department of 
Automation control systems he started work in GAMO as data communication 
technical specialist. Stepwise he has gone through various positions.

Until his nominee as Chairman of the Board of Directors in August 2005 
he held the position of head of the Strategy and Development Department, 
where he was liable for technological development scope and company’s future 
direction.

Since January 1st, 2006 he was appointed as General Manager in GAMO.

Jozef Urban
49 years, born in Predajná, district Brezno. University study he finished 

at the VSCHT in Pardubice, at Faculty of Automation control systems in 
year 1982. Thereafter he joined the data center at Civil Defence. Since 
1991 he worked in Železiarne Podbrezová, on various technical positions. 
As head of IT department, he was from year 2000 responsible for building 
and deployment of informational system in Železiarne Podbrezová a.s.

Since January 1st, 2006 after integration of IT department of Železiarne 
Podbrezová into GAMO he was appointed as Strategy and Development 
Director and vice-chairman of the Board of Directors in GAMO.

Iveta Milčíková
41 years, born in Zvolen. Economy high school with general economy 

specialization she finished in 1985. After study she joined Pozemné stavby 
Banská Bystrica, where she worked at corporate headquarter and held 
various economic positions. Since 1992 she acceded GAMO, and since 
1994 she worked as head of accounting department. From 1998 she 
was responsible for accounting and taxes. In 1999 she was nominated 
as a member of Supervisory Board, and since September 12th acts as 
member of the Board of Directors.

Since January 1st, 2006 she was appointed as Financial Director in GAMO.

Peter Turek
49 years, born in Prešov. Graduated at the Faculty of Electrical 

Engineering of the Technical University in Košice, at the Department of 
Computers systems. From 1983 he worked for ZVT Banská Bystrica 
holding various technical positions. In 1993 he joined GAMO Ltd. as IT 
manager. From 1997 he held the position Production-Technical Director in 
GAMO and from 2000 the position of the Quality manager too. In 1999 he 
was nominated for Supervisory Board Chairman and from 2003 he is the 
member of the Board of Directors.

Since January 1st, 2006 he held the position of Branch Network Director.

generálny riaditeľ / general manager
predseda predstavenstva /

chairman of the board of directors

riaditeľ pre stratégie a rozvoj /
strategy and edvelopment director,

podpredseda predstavenstva /
vice-chairman of the board of directors

finančný riaditeľ / financial director,
člen predstavenstva /

member of the board of directors

riaditeľ siete pobočiek /
branch network director
člen predstavenstva /

member of the board of directors
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Branislav Školník
45 rokov, pochádza z Banskej Bystrice. Absolvoval Elektrotechnickú 

fakultu SVŠT v Bratislave, odbor technická kybernetika – meracia tech-
nika. Po ukončení štúdia pracoval v ZVT Banská Bystrica ako pracovník 
oddelenia technickej podpory a akvizičnej činnosti, neskôr zastával po-
zíciu vedúci pracovník servisného oddelenia PC. Od roku 1992 pôsobí 
v spoločnosti GAMO, kde prešiel postupne pozíciami obchodný zástupca 
a obchodný manažér, account manažér a od roku 2003 bol vedúcim od-
delenia Riadenia a správy zákazníkov.

Od 1.1.2006 pôsobí na pozícii obchodného riaditeľa spoločnosti GAMO 
a zároveň člena dozornej rady.

Marián Zolcer
26 rokov, pochádza zo Šiah. Absolvoval ekonomickú Fakultu Univerzity 

Mateja Bela, špecializácia Riadenie malých a stredných podnikov. Už po-
čas vysokoškolského štúdia spolupracoval so spoločnosťou GAMO ako 
servisný špecialista. Po ukončení štúdia nastúpil na pozíciu vedúceho od-
delenia počítačových systémov.

Od 1.1.2006 bol vymenovaný za riaditeľa úseku Informačných Technológií.

Ivan Čaplovič
36 rokov, pochádza z Dolného Kubína. Po ukončení štúdia na SPŠ 

elektrotechnickej v Tvrdošíne sa zamestnal ako programátor v spoločnosti 
ÚCHD Bratislava, neskôr pracoval v spoločnosti SOFTIP. V spoločnosti 
GAMO pôsobí od roku 1994 kedy nastúpil na pozíciu softvérového vý-
vojára a konzultanta. Od roku 1997 pôsobil ako vedúci oddelenia infor-
mačných systémov, ktoré zastrešovalo softérový vývoj v GAMO. Pod jeho 
vedením GAMO realizovalo viacero významných softvérových projektov 
(ISYSpharm, eISYS, eAgent, ...).

Od januára 2006 zastáva pozíciu riaditeľa úseku Informačných Systémov 
v GAMO a.s.

Branislav Školník
45 years, born in Banská Bystrica. University study he graduated 

at the Faculty of Electrical Engineering of the Technical University in 
Bratislava, at the Department of technical cybernetics. After study he 
worked for ZVT Banská Bystrica as the specialist for technical support and 
acquisition operations, later as head of PC services department. Since 
1992 he joined GAMO, where he consequently held the position of sales 
representative, sales manager, account manager and since 2003 acted 
as head of Customer care and management dpt.

Since January 1st, 2006 he held the position of Business Director.

Marián Zolcer
26 years, born in Šahy. University study he finished at the Faculty of 

Economy of the Matej Bel University in Banská Bystrica. During the study 
he cooperated with GAMO, as an IT services specialist. In the year 2004, 
after study, he joined GAMO, where he acceded the head of PC systems 
department.

Since January 1st, 2006 he held the position of Informational 
Technologies Department Director in GAMO.

Ivan Čaplovič
36 years, born in Dolný Kubín. Electro technical high school he finished 

in 1990. After study he started work as programmer in ÚCHD Bratislava, 
later he acted as software analyst in SOFTIP. Since 1994 he acceded 
GAMO as software development consultant. Since 1997 he acts as head 
of informational systems department, which covered the whole software 
development operations. Under its leadership GAMO carried out several 
significant software projects (ISYSpharm, eISYS, eAgent, …).

Since January 1st, 2006 he held the position of Informational Systems 
Department Director in GAMO.

Manažment spoločnosti
Company’s Management

obchodný riaditeľ /
business director

riaditeľ úseku Informačných Technológií /
director - department of Informational 

Technologies

riaditeľ úseku Informačných Systémov /
director - department of Informational Systems
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Lucián Oravec
56 rokov, pochádza z Podbrezovej. Absolvoval Elektrotechnickú fakultu 

VŠD v Žiline. V Železiarňach Podbrezová pracoval od roku 1976 na odbo-
re OTR ako programátor – analytik. Pod jeho vedením vznikol informačný 
systém riadenia výroby. Od roku 2000 bol zástupca vedúceho odboru 
Informatiky pre úsek projektovania IS v Železiarňach Podbrezová a.s.

Od januára 2006 zastával funkciu riaditeľa úseku Projektovania infor-
mačných systémov v GAMO a.s.

Ján Gaboň
47 rokov, pochádza z Brezna. Absolvoval Hutnícku fakultu VŠT v Koši-

ciach, odbor automatizované systémy riadenia. Od roku 1984 pracoval 
v Železiarňach Podbrezová, odbor informatika, kde prešiel viacerými pra-
covnými pozíciami – systémový inžinier, vedúci výpočtového strediska, 
zástupca vedúceho odboru za oblasť prevádzky IS.

Od 1.1.2006 zastával v spoločnosti GAMO a.s. pozíciu riaditeľa úseku 
prevádzky a služieb.

Jaroslav Zahradník
46 rokov, pochádza z Ružomberka. Absolvoval Katedru telekomuni-

kačnej techniky EF SVŠT v Bratislave a následne DPŠ na Katedre inži-
niersko-humanitných vied v Bratislave. Od roku 1985 bol stredoškolským 
profesorom na SPŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. V roku 1994 
nastúpil na pozíciu riaditeľa pobočky GAMO spol. s r.o. Liptovský Hrádok, 
ktorá sa neskôr presťahovala do Liptovského Mikuláša. Od roku 2000 do 
roku 2005 pracoval ako člen predstavenstva GAMO a.s.

Od 1.1.2005 pôsobí ako riaditeľ pre ľudské zdroje.

Lucián Oravec
56 years, born in Podbrezová. Graduated at the Faculty of Electrical 

Engineering of the VŠD in Žilina. Since 1976 he worked in Železiarne 
Podbrezová on the technical development department as programmer 
– analyst. Under his leadership was created the informational system for 
production management. Since 2000 he acted as deputy of IT department 
manager for division of IS design in Železiarne Podbrezová.

Since January 1st, 2006 he held the position of Informational Systems 
Design Department Director in GAMO.

Ján Gaboň
47 years, born in Brezno. University study he graduated at the Faculty 

of Metallurgy in Technical University in Košice, with automation control 
systems specialization. Since 1984 he worked in Železiarne Podbrezová, IT 
department, where he consequently held the position of system engineer, 
head of data center, deputy of IT department manager for division of IS 
operation in Železiarne Podbrezová.

Since January 1st, 2006 he held the position of Operation and Services 
Department Director in GAMO.

Ing. Jaroslav Zahradník
46 years, born in Ružomberok, He graduated the Faculty of Electrical 

Engineering of the SVŠT in Bratislava, in department of Telecommunication, 
together with complementary pedagogical study in Department of the 
engineering – humanitarian sciences. From 1985 he worked in Secondary 
school of electro-technical engineering in Liptovský Hrádok as secondary 
school professor. In 1994 he assumed duties director of branch GAMO 
Liptovský Mikuláš and from 2000 until September 11th, 2005 he acted as 
member of the Board of Directors in GAMO.

Since January 1st, 2006 he held the position of Human Resources 
Director in GAMO.

Manažment spoločnosti
Company’s management

riaditeľ úseku Projektovania informačných systémov /
director – department of Informational Systems design

riaditeľ úseku Prevádzky a služieb /
director- department of Operation and Services

riaditeľ pre ľudské zdroje /
Human Resources Director
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Potreby a očakávania zákazníkov sa dynamicky vyvíjajú. GAMO a.s. má 
v súlade s technologickým pokrokom a týmito požiadavkami zakotvené trvalé 
zvyšovanie kvality poskytovaných riešení už vo svojom poslaní. Poslanie a jeho 
naplnenie dosahujeme využitím profesionálnych metód riadenia projektov ne-
zriedka s využitím use case nástrojov a metodológií. Úspešná implementácia 
riešená u ktoréhokoľvek zákazníka si vyžaduje taktiež cieľavedomé usmerňova-
nie a riadenie spoločnosti transparentným a systematickým spôsobom.

Spoločnosť GAMO a.s. má vybudovaný a zavedený systém manažérstva 
kvality podľa normy ISO 9001:2000, ktorý platí pre:

• poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských činností a služieb v oblasti správy 
a údržby informačných systémov, IT bezpečnosti a komunikácií

• návrh, vývoj, implementácia, integrácia, realizácia a riadenie projektov informačných systémov 
a softvérových riešení

• návrh výroba, predaj, inštalácia, servis a údržba počítačov, periférií, počítačových sietí a komu-
nikačných systémov

• školenia a certifikácie v oblasti informačných technológií
• predaj produktov a poskytovanie servisných a systémových služieb v oblasti informačných tech-

nológií
Táto certifikácia znamená garanciu splnenia zákazníckych požiadaviek a dodržania špičkovej kva-

lity na medzinárodnej úrovni. Vysoká úroveň projektového riadenia spolu s previazaním marketin-
gového zamerania a produktovej orientácie s požiadavkami zákazníkov vytvára práve taký procesný 
prístup, aký je vyžadovaný normou ISO 9001:2000. Vybudovanie systému na vysokej úrovni pro-
cesného riadenia bolo potvrdené v októbri 2006 dozorným auditom systému riadenia kvality spo-
ločnosťou Bureau Veritas.

Certifikát poskytuje záruku našim zákazníkom v tom, že GAMO je schopné poskytovať im také 
výrobky a služby, ktoré nepretržite spĺňajú ich najnáročnejšie požiadavky. Systém predstavuje jedno-
značne identifikované, jasne popísané, striktne dodržiavané a prísne sledované procesy. Je zárukou 
splnenia všetkých zákazníckych požiadaviek pri dodržaní špičkovej kvality.

GAMO chce byť neustále spoločnosťou, ktorá rýchlo a kvalitne poskytne komplexné služby na úrov-
ni medzinárodného štandardu pri zachovaní konkurencieschopných cien a vysokej spoľahlivosti pri 
realizácii zákaziek. K naplneniu tohto tvrdenia smerujú i zásady politiky kvality spoločnosti GAMO a.s., 
za ich prijatie a plnenie zodpovedajú všetci zamestnanci spoločnosti.

• Spokojný zákazník má najväčšiu prioritu
• S kvalitou sa uvažuje od začiatku, nie iba s odovzdaním zákazky alebo zmluvne dohodnutej činnosti
• Zvyšovanie kvality nami poskytovaných dodávok, prác a služieb a jej stále priebežné zlepšovanie 

je našou životnou zásadou
• Rešpektovanie pôsobenia trhu, dokonalé poznanie zákazníka a jeho požiadaviek na objednáva-

né dodávky, práce a služby
• Činnosti a rozhodovanie sú založené na jasných faktoch a číslach
• Hlásime sa k zodpovednosti za realizované dodávky, práce a služby

Ing. Peter Turek
zmocnenec pre kvalitu 

Kvalita
Quality

Certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000
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Needs and expectations of customers changes dynamically. GAMO a.s. has in accordance 
with technological development and customers requirements constituted the sustainable quality 
improvement in its mission. Mission and its fulfilment we acquire through using of the professional 
project management principles, often by usage of use case tools and methodologies. Successful 
implementation at any customer requires also meaningful management based on transparent 
behaviour.

GAMO has built quality management system according to ISO 9001:2000, which covers:
• providing of consulting, analytical and guidance services and operations in area of informational 

systems management and maintenance, IT security and communication
• design, development, implementation, integration, realization and management of informational 

system‘s and software solution‘s projects
• design, production, sale, installation, service and maintenance of computers, peripherals, 

computer networks and communication systems
• trainings and IT certifications
• selling of IT products, providing of system and maintenance services related to informational 

technologies

The high level of project management in combination with marketing approach and product 
orientation, based on customers’ requirements, creates such another process approach, which 
requires the ISO 9001:2000 norm. Check audit, performed in October 2006 by Bureau Veritas, 
approved the reached level of quality management system.

The certificate gives a guarantee to our customers, that GAMO is able to provide such products 
and services for them, which continuously fulfil all their most demanding needs. The system 
represents explicitly identified, clearly described, strictly kept and controlled processes. It is the 
guarantee of the fulfilment of all customers‘ demands while keeping the high level of quality.

GAMO a.s. intends to be sought-after company, which is attractive for customers thanks 
to competitive prices, reliable orders execution, high quality of provided products together with 
services performed in accordance with international standards. The basic principles of our Quality 
Policy at GAMO lead us towards fulfilment of this declaration.

• Satisfied customer represents the highest priority
• The quality is deemed just from the start, not only during delivery of the order or contractually 

agreed operation
• Increasing of the products, services and quality, its sustainable improvement is our lifetime 

principle
• We respect the market effect on customer and its requirements of ordered products, services 

and works
• All activities are based on exact facts and numbers
• We endorse to the responsibility for provided products, works and services

Ing. Peter Turek
quality manager

Quality management system certificate according to ISO 9001:2000

Kvalita
Quality
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 GAMO a.s. sa počas svojho vývoja vyprofilovalo na poskytovateľa komplexných riešení a služieb 
v oblasti informačných technológií. V našich riešeniach prinášame zákazníkom progresívne produk-
ty a služby, realizované skúsenými a certifikovanými špecialistami. Našou výhodou je dokonalé po-
znanie hardvérovej infraštruktúry, ktorú následne dokážeme prispôsobiť potrebám a požiadavkám 
konkrétneho zákazníckeho riešenia. Vyvíjame špecializované softvérové riešenia, nasadzujeme 
komplexné podnikové ERP systémy či GIS aplikácie.

Stratégiou spoločnosti GAMO do budúcnosti je orientácia na také riešenia a služby, ktoré zákazní-
kom prinášajú zvýšenie ich konkurenčnej schopnosti v podmienkach globálneho trhu a konkurencie.

Hlavné produktové oblasti, ktoré podporujeme a rozvíjame, sú:

GAMO has during its historical development built the position of reliable IT solutions and services 
provider. In each of our solution we bring the most progressive products, valuable services, 
performed by skilled and certified specialists. Our main advantage lies in deep understanding of 
IT infrastructure, which we can consequently fully adapt to particular customer‘s requirements. We 
develop specialized software applications, deploy the corporate ERP systems or GIS applications.

Our future’s strategy is orientation to provide such solutions and services, which brings 
improvement of each customer’s competitive ability in conditions of global market and competition.

As a main product areas, which we support and further develop are as follows:

Predmet činnosti
Products and Services Portfolio

Outsourcing
• full
• selective

System Integration and customer support
• Integrated IT security
• IT trainings and certification
• IT guidance, project management
• Authorized service
• Contractual maintenance and support

Software Solutions
• Portal and Multimedia Solutions
• Geographical informational systems (GIS)
• Enterprise resource planning (ERP) systems
• Document Management Systems (DMS)
• Special software solutions

Technical Infrastructure
• Personal computers, servers, peripherals
• Data and Communication Networks
• Storage and Data Archiving
• System and Database Environment
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Systémy, ktoré tvoria základný predpoklad trvalej a bezproblémovej prevádzky informačného sys-

tému u zákazníka:

Počítače, servre, periférie
na základe overených technológií od popredných svetových výrobcov poskytujeme komplexné 
služby v oblasti dodávky a technickej podpory PC techniky
• PC GAMO, značkové PC
• notebooky
• servre
• periférie

Počítačové a komunikačné siete
po kvalifikovanej analýze dátového prostredia navrhneme a odborne zrealizujeme optimálne riešenie 
komunikačnej infraštruktúry, vrátane možnosti optimalizácie prevádzky a dohľadu nad fungovaním
• sieťové riešenia inteligentných budov
• kabelážne systémy, LAN infraštruktúra
• bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry
• WiFi siete, IP telefonovanie, virtuálne privátne siete

Storage a archivácia dát
ucelené služby ukladania, zálohovania a archivácie dát, ako aj systémov so zvýšenou odolnosťou 
voči výpadkom
• NAS a SAN diskové systémy
• archivácia – dokumenty a mailové systémy
• Fault Tolerant systémy
• podpora a servisné služby

Operačné systémy a databázy
nadstavba nad hardvérovými prostriedkami, umožňujúca bezproblémový chod informačnej in-
fraštruktúry zákazníka
• operačné systémy – server
• databázy
• terminálové riešenia
• Open-Source systémy a aplikácie

SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA
Riešenia, ktoré prinášajú aktuálne a kvalitné informácie pre rozhodovanie na základe faktov.

ERP podnikové informačné systémy
implementujeme ERP systémy pre podnikovú sféru, ktoré maximálne prispôsobujeme podmien-
kam a požiadavkám zákazníka. Nasadzujeme špecializované nemocničné IS.
• QI – elastický IS
• 4MED – nemocničný IS

TECHNICAL INFRASTRUCTURE
Systems, which creates the stable basis of a continuous and trouble-free operation of informational 

system:

Personal computers, servers, peripherals
based on approved technologies from the global technological leaders GAMO provides complex
services in delivery and technical support of PC equipment
• PC GAMO, brand PC‘s
• notebooks
• servers
• peripherals

Data and Communication Networks
after competently analysis of customer‘s data environment we design and realize an optimal 
solution of communication infrastructure, including the traffic optimisation and check on
• intelligent building network and solution infrastructure
• cabling systems, LAN infrastructure
• security of communication infrastructure
• WiFi networks, IP telephony, virtual private networks

Storage and Data Archiving
integrated services related to data storage and back-up, and systems with fault-tolerant features
• NAS & SAN disc storage systems
• archivation – documents and e-mails
• Fault Tolerant systems
• support and management consulting

System and Database Environment
extension over the hardware means, which allows continuous and non-problematic operation of 
the IT environment
• operational systems
• databases
• terminal solutions
• Open Source systems and applications

SOFTWARE SOLUTIONS
Solutions, which brings actual and relevant data needed for decision management by facts.

Enterprise resource planning (ERP) systems
we deploy ERP systems for enterprise customers, well adopted to its individual requirements. We 
develop and implement specialized hospital informational systems
• QI – elastie informational system
• 4MED – hospital IS

Predmet činnosti
Products and Services Portfolio
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GIS geografické informačné systémy
efektívne riešenia pre správu inžinierskych sietí, technológií a majetku, geografické IS pre potreb 
obchodu a marketérov
• RIS – riešenie pre diaľkovody a potrubia
• AQIS – špecializovaný GIS pre vodohospodárstvo
• GenerelIS – GIS pre podnikovú správu infraštruktúry a majetku
• MuniGIS – GIS pre samosprávy
• Geomarketing aplikácie, mapové podklady a dáta

DMS dokument manažment systémy
aplikácie pre komplexnú správu a riadenie dokumentu v rámci jeho životného cyklu. Zabezpečujú 
dostupnosť správneho dokumentu v správnom čase na správne miesto, čo najrýchlejšie a najkom-
pletnejšie spolu s možnosťami jednoduchého prenášania, hodnotenia, získavania a archivovania
• DART – registratúra
• DART – technická dokumentácia
• DMS – softvér tretích strán

Portálové a multimediálne riešenia
riešenia pre efektívnu komunikáciu pracovných tímov, pre ktoré je nevyhnutnosť mať informácie 
na jednom mieste a v rovnakej štruktúre. Prepojenie na podnikové informačné systémy je štan-
dardnou súčasťou týchto systémov
• portálové riešenia intranet a internet
• správa obsahu
• tímová spolupráca, elektronická pošta, „real time“ komunikácia

Špeciálne softvérové riešenia
nami vyvíjané aplikácie, určené pre riadenie pracovných tímov, workflow, elektronické objednávacie
systémy, či znalostné systémy
• eAgent, eDispečer
• eISYS, ISYSpharm
• Aesculap

INTEGRÁCIA SYSTÉMOV A ZÁKAZNÍCKE SLUŽBY
Z jednotlivých komponentov IS na rôznych platformách a technológiách dokážeme vytvoriť ucelené rieše-

nia schopné vzájomnej interakcie, čím sa zvyšuje efektivita ich využitia. Prostredníctvom podporných činností 
dokážeme zákazníkom pomôcť naplno využiť potenciál, ktorý poskytujú súčasné informačné technológie.

Integrovaná ochrana IS
komplexným prístupom podľa overenej medzinárodnej metodológie napomáhame eliminovať
potenciálne bezpečnostné riziká
• ochrana komunikačného a výpočtového prostredia
• podporná bezpečnostná infraštruktúra
• riadenie bezpečnosti

Geographical informational systems (GIS)
effective solutions for utilities infrastructure management, technologies, facility management.
GIS for marketing and sales specialists
• RIS – GIS solution for pipelines
• AQIS – GIS for water management branch
• GenerelIS – GIS for facility and property management in enterprises
• MuniGIS – GIS for self-government bodies
• Geomarketing applications, maps and data

DMS document management systems
Applications for complex document management and administration within the whole life-cycle.
It provides the documents availability in right time, at right place, fast and competent, with 
possibility of handling, valuation, acquisition and archiving.
• DART – file cabinet
• DART – technical documentation
• DMS – third party solutions

Portal solutions
solutions for effective team collaboration, which necessary needs the information on one place and 
in unified structure. Interconnection with ERP systems we deem as standard for those systems.
• portal intranet / internet
• content management
• team collaboration, e-mail, instant messaging

Special software solutions
applications developed by GAMO, determined for working team collaboration and coordination, 
e-business solutions or knowledge management systems.
• eAgent, eDispatcher
• eISYS, ISYSpharm
• Aesculap

SYSTEM INTEGRATION AND CUSTOMERS SERVICES
From standalone components of informational systems running on different platforms we accomplish 

integrated solutions able to common interact, which increases its usage effectiveness. Through support 
services can customer fully benefit from the potential, which current informational technology can offer.

Integrated IT security
by using of complex and approved approach based on international standards we help to cover 
security risks
• communication environment protection
• additional security infrastructure
• security management

Predmet činnosti
Products and Services Portfolio
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IT konzultácie, riadenie projektov
na základe skúseností z projektov vo všetkých fázach životného cyklu poskytujeme ucelené služ-
by podľa zaužívaných štandardov a metodológií
• nasadzovanie podnikových IS
• integrácia informačných systémov
• štúdie uskutočniteľnosti, pilotné projekty, projekt manažment,
• správa a ďalší rozvoj systémov

Vzdelávanie v IT
prepracovaným systémom kurzov a certifikácií pomáhame zákazníkom efektívne držať krok so 
súčasným vývojom v oblasti IT. Naša ponuka:
• audit a manažment vzdelávania
• kurzy a testovanie podľa ECDL
• kurzy IT s akreditáciou Ministerstva školstva SR
• VUE certifikačné testy

Autorizovaný servis
na základe získaných autorizácií od popredných IT výrobcov ponúkame servisné služby dostupné 
na celom Slovensku
• HP autorizované servisné stredisko • CISCO
• IBM / Lenovo • APC
• EPSON • Manesman Tally

Zmluvný servis
sme pripravení poskytovať široké spektrum služieb v oblasti IT – od jednoduchých dielenských 
opráv až po služby s garantovanými časmi odozvy a vyriešenia problému priamo u zákazníka
• podpora v núdzových situáciách
• vzdialená diagnostika
• všeobecné opravy a dielenský servis
• vysokokapacitné Roll Out centrum – pre celoplošné projekty

OUTSOURCING
Rozhodnutie využiť outsourcing IT, je rozhodnutím s cieľom zníženia nákladov, na základe využitia úspor z rozsa-

hu a efektivity vychádzajúcej zo skúsených a kvalifikovaných kapacít poskytovateľa, na základe získania skutočnej 
hodnoty zo služieb alebo prevádzky. Hodnotou však nie je hardvér alebo softvér. Hodnota vychádza zo spôsobu, 
akým poskytovateľ outsourcingu aplikuje procesy, personál a činnosti na zlepšenie toho, ako je služba poskytova-
ná. Sama technológia neprináša výhodu, ale spôsob, akým je technológia využitá.

V uvedenej oblasti dokážeme plne prevziať celú zodpovednosť za chod informačného systému 
u zákazníka, vrátane garantovanej kvality a dostupnosti služieb (QoS) formou čiastočného alebo 
totálneho outsourcingu:
• čiastočný outsourcing – poskytovanie konkrétnej funkcie informačného systému
• totálny (úplný) outsourcing – IT outsourcing charakterizovaný transferom väčšiny vybavenia, per-

sonálu a aj transferom zodpovednosti (za funkčnosť systému, za školenia užívateľov, za bezpeč-
nosť informácií, za plnenie právnych predpisov, ...) 

IT guidance, project management
based on our skills with projects. In each phase of the life cycle, provides GAMO a wide range of 
services with respect of the common used standards and methodologies
• ERP systems deployment
• integration of informational systems
• feasibility studies and pilot projects, project management
• management and continuous systems development

IT Trainings and certification
through sophisticated set of courses and certifications we help our customers to keep the pace 
with current state of IT. Our offer:
• knowledge Audit, Knowledge Management Programme
• courses and certification based on ECDL
• open courses for PC users· with accreditation of the Ministry of Education SR
• VUE certification tests with international acceptance

Authorized service
based on acquired certifications from leading IT producers we perform maintenance services 
attainable on whole Slovakia
• HP Authorized Service Delivery Partner • CISCO
• IBM / Lenovo • APC
• EPSON • Manesman Tally

Contractual maintenance and support
we are ready for providing of wide range of IT-related services, starting from simple repairs, up to 
services with guaranteed response time and problem solving, directly at the customers site
• support in the emergency circumstances
• remote diagnostics
• ordinary repairs – shop maintenance
• high capacity Roll Out centre – for countrywide projects

CUSTOMERS SUPPORT AND MAINTENANCE SERVICES
Outsourcing is a decision around cost reduction, tapping economies of scale and efficiencies 

borne of a partner’s versed and skilled capabilities to reap value from a service or operation. The 
value is not in the hardware or software, but it comes from the way the partner applies processes, 
people and practices to improve how the task is done. Technology doesn’t yield advantage. How it’s 
used yields advantage.

As outsourcing partner, GAMO is able to undertake the whole responsibility for IT system operation, 
including requested Quality of Services (QoS) level. From the range of provided services, we are 
ready to provide total or selective outsourcing:
• selective outsourcing – providing of specific function of informational system (hardware, mainte-

nance, …)
• total outsourcing – transfers most equipment, staff and responsibility for delivery services (sys-

tem functionality, users trainings, informational security, legal norms, …) to a vendor

Predmet činnosti
Products and Services Portfolio
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Partnerské certifikáty / Partnership Certificates

Intel Channel Partner Premier Member 2007
HP Preferred Partner 2007

HP Authorized Services Delivery Partner
HP Select Certified Supplies Partner 2007

IBM autorizovaný partner 2007
Lenovo Business Partner

Acer Sales Expert

Microsoft Certified Partner Oracle Technology Partner MapInfo – Indirect Partner, Distributor for Slovakia Metaframe – Citrix Certified Administrator

Cisco Premier Certified Partner Allied Telesyn International Authorized Reseller
Brand-Rex Authorised Installer fo the Millennium Structured Cabling System

Authorised System Integrator
for Systimax Structured Connectivity Solution

R&Mfreenet authorized Designer
R&Mfreenet authorised Copper Installer

ECDL – Accredited Testing Center VUE – Authorized Testing Center Novell Authorized Education Center Ministerstvo školstva SR – akreditované vzdelávacie centrum

Spoločnosť GAMO a.s. disponuje vysokou odbornou spôsobilosťou svojich pracovníkov, ktorá je 
podložená získanými certifikátmi.

S každým výrobcom, ktorého produkty spoločnosť GAMO a.s. implementuje, sú vybudované 
vzťahy na určitom stupni vzájomného partnerstva podložené odbornými a technologickými certifikát-
mi. Niektoré z nich sú jedinečné v rámci slovenských IT spoločností.

GAMO a.s. disposes of personnel with specialized competence, well-founded by gained certificates.
With each producer, which products GAMO implements, we have built close relationships, 

with all producers whose products GAMO use, we have created partner relationships verified by 
professional and technological certificates. Several ones from our partners are unique among 
Slovak IT companies.

Strategické partnerstvá
Strategic Partnerships
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Správa predstavenstva – rok 2006
Board of Directors Report – year 2006

Rok 2006 znamenal pre GAMO a.s. rok zásadných zmien z pohľadu veľ-
kosti spoločnosti ako aj z pohľadu pôsobenia na trhu IT.

Jedným z hlavných zámerov na rok 2006 bol cieľ úspešne dokončiť re-
štrukturalizáciu spoločnosti vo vzťahu k vstupu nového akcionára so zame-
raním na efektívne začlenenie a využitie personálnych kapacít a odborných 
schopností pracovníkov z odboru Informatika ŽP, ktorí tvorili od 1.1.2006 
súčasť spoločnosti.

Počas roka 2006 bolo v spoločnosti GAMO a.s. naštartovaných viacero 
procesov, ktoré viedli ku zmenám v usporiadaní dvoch najväčších úsekov – obchodného a realizač-
ného. Výsledkom týchto zmien je najmä vytvorenie efektívnej organizačnej štruktúry s lepšou mož-
nosťou rozvoja progresívnych produktov a služieb, ako aj zjednodušenie riadenia a vnútornej agendy 
spoločnosti. Pre zákazníkov to znamená zvýšenie „čitateľnosti firmy“, najmä z pohľadu produktového 
portfólia, ako aj zastrešenia jednotlivých obchodných a realizačných činností.

Začlenenie odboru Informatiky Železiarní Podbrezová a.s. do spoločnosti GAMO a.s. vyplynulo z dl-
hodobého vzťahu GAMO a.s. a ŽP a.s., ktorý bol do roku 2005 postavený len na komerčnej spolu-
práci. Uvedené rozšírenie GAMO si vyžiadalo zvýšené úsilie o plnohodnotnú integráciu týchto zdrojov 
do štruktúr spoločnosti. Vzhľadom na túto významnú zmenu veľkosti spoločnosti GAMO a.s., ako aj 
začlenenie nových produktov a služieb do produktového portfólia, bolo nevyhnutné vykonať zmeny vo 
viacerých oblastiach pôsobenia spoločnosti. Samozrejmosťou bolo plné zachovanie schopnosti pod-
porovať existujúcich zákazníkov ako aj rozvoja nových IT projektov u ďalších zákazníkov.

V roku 2006 boli preto vykonané viaceré kroky smerujúce ku zmene vnútorného fungovania a zvý-
šenia efektivity pôsobenia spoločnosti. Realizoval sa rad opatrení a zmien v oblastiach:
• Personálnej politiky
• Procesného riadenia
• Zákazkového riadenia
Pre úspešné zvládnutie všetkých krokov bolo definované transformačné obdobie na dobu troch rokov.
Všetky kroky, ktoré sme v roku 2006 uskutočnili a ktoré budú pokračovať v nasledovných rokoch, 

majú jeden spoločný cieľ – udržať a posilniť našu pozíciu, napomôcť udržaniu priazne zákazníka 
a zabezpečiť vnímanie GAMO a.s. ako spoľahlivého partnera v oblasti informačných technológií. 

The year 2006 we can characterize as a year of substantial changes – both in size of company 
and in acting on the IT market.

As the main objective for the year 2006 was successfully complete the company’s restructuring 
in the relation towards the new shareholder, with emphasis on effective incorporation and utilization 
of human resources coming from informatics division of ŽP, which took the part of company since 
January 1st, 2006.

During the year 2006 within GAMO a.s. started several processes, which leaded into changes 
in two major divisions – sales and production. As a result of those changes is the new and effective 
organizational structure with improved possibility of development the new products and services, 
together with simplified manageability and internal agenda too. For our customer it brings easier 
legibility of the company’s portfolio as far as covering particular operations by sales and production 
division.

Incorporation of informatics division of Železiarne Podbrezová (ŽP) a.s. into GAMO a.s. rose 
from long-term relation between ŽP and GAMO, which was until the end of 2005 developed on 
commercial base. Here mentioned expansion of GAMO required increased effort in the area of 
fully fledged integration of acquired resources. Considering this substantial change of company’s 
size, as far as integration of new products into product portfolio, it was necessary to make changes 
in several areas of work. As a matter of course, full succession of our ability to support all existing 
customers and development of new IT projects was taken into account.

Therefore we have during the year 2006 executed several decisions, leading towards mentioned 
changes in internal management and increase of effectiveness. As main areas of changes were:
• Personal policy
• Process management
• Job-order management
To reach the success, it was defined three-year transforming period, to adopt all changes.
All measures, which we have done during the year 2006 and which we intend to perform during 

next years pay regard to one aim – keep and strengthen our position, help to keep the perception of 
GAMO as reliable partner in the area of IT.

Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva /

chairman of the board of directors
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Spoločnosť GAMO a.s. si v októbri minulého roka pripomenula 15 výročie založenia. Počas uplynu-
lých rokov prešlo GAMO a.s., jeho zákazníci, ako aj trh s informačnými technológiami na Slovensku 
zmenami, ktoré môžeme právom označiť za revolučné. Vždy sme však pevne presadzovali víziu, aby 
nami dodávané informačné technológie prinášali zákazníkovi tú hodnotu, ktorú očakáva.

Medzi jeden z najdôležitejších cieľov bude patriť pokračovanie v zmenách započatých v roku 
2006. Rozhodnutie akcionárov spoločnosti GAMO o odčlenení skupiny zamestnancov z pôvod-
nej informatiky ŽP, ktorí pôsobili od 1.1.2006 v GAMO a.s do samostatnej dcérskej spoločnosti 
Železiarní Podbrezová a s tým súvisiaca zmena akcionárskej štruktúry znamená modifikáciu cieľov 
prijatých v roku 2006. Vzhľadom na charakter vykonaných krokov a rozhodnutí z roku 2006 vyjad-
rujeme presvedčenie, že spoločnosť GAMO a.s. sa s touto výzvou úspešne vysporiada a udrží si 
svoje postavenie na slovenskom trhu IT ako aj u svojich zákazníkov. Preto bude jedným z hlavných 
zámerov na rok 2007 realizácia štrukturálnych zmien s cieľom podporenia efektívneho fungovania 
spoločnosti a zabezpečujúcich predpoklady pre ďalší úspešný rozvoj.

Z pohľadu pôsobenia na IT trhu na Slovensku sa GAMO a.s mieni aj naďalej profilovať ako rele-
vantný hráč na trhu, ktorý dokáže poskytovať plnohodnotné riešenia v oblasti IT. Zmenám v štruktúre 
zákazníckej orientácie a dopytu sme už počas roka 2006 prispôsobili nielen organizačnú štruktúru, 
ale aj produktové portfólio. Tu sme sa sústredili na zvládnutie takých produktov, ktoré zákazníkovi 
prinášajú zvýšenie jeho konkurenčnej schopnosti v podmienkach globálneho trhu a konkurencie.

V roku 2007 budú preto naše ciele nasledovné:
• v oblasti produktov – chceme svoje pôsobenie orientovať na dosiahnutie vyššej konkurenčnej 

schopnosti, ponukou riešení a služieb, ktoré sú založené na našej schopnosti integrovať jednot-
livé komponenty IT infraštruktúry do uceleného systému

• v oblasti zákazníckej základne – máme cieľ udržať zákaznícku bázu, spolu s jej postupným roz-
širovaním o nových zákazníkov, najmä z radov stredných podnikov. Zákazníkom, ktorí sú opráv-
není čerpať podporu z fondov EÚ chceme takúto možnosť poskytnúť priamo s dodávkou nášho 
riešenia

• v oblasti regionálneho pôsobenia – budeme podporovať posilnenie samostatnosti jednotlivých 
pobočiek spoločnosti, hlavne v obchodnej oblasti

• v oblasti vnútorných zdrojov – je prioritou zvyšovanie produktivity práce, najmä dôsledným dodr-
žiavaním procesného riadenia podľa ISO 9001:2000 a investovaním do ľudských zdrojov spo-
ločnosti formou vzdelávania, ako aj systémom hodnotenia a odmeňovania

Sme presvedčení, že napĺňaním týchto cieľov dokážeme obstáť v globálnom konkurenčnom 
prostredí, ktoré sa bude na Slovensku počas roka 2007 naďalej intenzívne vyvíjať.

GAMO company pointed in October 2006 its 15th anniversary. During those years has GAMO, 
its customers and the whole informational technology market in Slovakia gone through changes, 
which we can rightfully call revolutionary. But we still kept the vision, that information technologies 
implemented by GAMO bring to the customer the expected value.

As one of our mot important goals for year 2007 is to carry on with the changes started in 
previous year. Shareholders decision form special plenary session in March 2007 about spin-off 
all employees coming in year 2006 into GAMO from informatics division of Železiarne Podbrezová 
(ŽP) a.s. into a new, by ŽP a.s. fully owned subsidiary ŽP Informatika s.r.o. as far as changes in the 
shareholders structure means modification of aims adopted in 2006. Considering the steps which 
we have done, we can express our belief, that GAMO will take this challenge with success and retain 
its position. That’s why one of our main aims for the year 2007 will be re-structuralisation changes 
with emphasis on further company’s development.

From the IT market position will GAMO keep its position as relevant market player, which is able to 
provide fully fledged IT solutions. Here we can positively leverage all changes in organizational structure 
and product portfolio. We will focus on such products, which can bring increase of competitive ability 
through current globalisation trends and increased competitors pressure.

Our main objectives for the year 2007 are:
• within the products scope – we will accentuate on providing the complex IT system deliveries 

based on our ability to integrate particular elements of IT infrastructure into homogeneous system
• within the customers base – our aim is to secure our base with consequent enlarging of this 

base mainly from the segment of small and medium-sized enterprises. Customers, who are able 
to draw the support from EU funds, will obtain this possibility directly with solution delivery

• within the regional operation – we will support the process of reinforcing our branches network, 
mainly within trading activities

• in the area of internal resources – our priority lies in labour productivity increase, mainly by thor-
oughgoing adhering of process management regarding ISO 9001:2000 quality management 
system. We plan significant investment into our staff in the form of intangibles (training, recogni-
tion, ability to provide input and responsibility) and through system of work evaluation, wages 
and remuneration too

We are certain, that by realizing of mentioned objectives we will successfully compete in open 
market environment, which will intensively develop in Slovakia during the year 2007. 

Zámery a ciele na rok 2007
Intentions and Goals for 2007
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V procese budovania stabilnej a prosperujúcej spoločnosti v oblasti in-
formačných technológií zohrávajú ľudské zdroje významnú úlohu. Stratégia 
riadenia ľudských zdrojov v GAMO sa opiera o poslanie a základné hodnoty 
firmy zamerané na kvalitu služieb a vzťah k zákazníkovi. Spokojnosť zákazní-
ka je možné dosiahnuť len poskytovaním služieb odborne zdatnými zamest-
nancami s korektným a čestným prístupom vo vzťahu k zákazníkovi.

Pracovníci spoločnosti vedia, že kariéra a budúcnosť je v ich rukách, vedia, 
ako môžu osobne vplývať na rast hodnôt, ako môžu ovplyvňovať podnikateľské 
zámery a ciele spoločnosti. Naši zamestnanci už nie sú len výkonnými pracov-
níkmi, ale stali sa dôležitým zdrojom nových myšlienok a invencií. Ak základ-

ným kapitálom organizácie sú finančné a iné prostriedky, základným zdrojom ich efektívneho využitia 
sú ľudia. Pracovným potenciálom nie je číselný stav zamestnancov organizácie, ale zručnosti, talent, 
um, nápady, tvorivosť, flexibilita konkrétnych ľudí – ľudských zdrojov organizácie.

Našou snahou je udržať si optimálne implementovanú zamestnaneckú politiku a štruktúru pracov-
níkov. Všetci zamestnanci GAMO sú kľúčovým zdrojom úspechu našej spoločnosti, preto spokoj-
nosť pracovníkov a ich snahu o dosahovanie vysokých výkonov a nepretržité zvyšovanie odbornej 
úrovne podmieňujeme ich motiváciou. Pri uplatňovaní prvkov moderného riadenia ľudských zdrojov 
myslíme nielen na mzdové ohodnotenie či zamestnanecké benefity.

Každý zo zamestnancov GAMO má rovnaké šance, bez ohľadu na vek či pracovné zaradenie. Súčasťou 
našej stratégie riadenia ľudských zdrojov je komunikácia, otvorenosť, ústretový prístup, ako aj vytváranie 
predpokladov a podmienok pre zdieľanie informácií a vzájomné odovzdávanie skúseností.

Spoločnosť neustále investuje do rozširovania vedomostí, znalostí, zručností, ako aj sebazdokonaľova-
nia svojich zamestnancov. Vzdelávacie aktivity boli v roku 2006 zamerané hlavne na získanie a zvyšovanie 
odborných znalostí a získavanie certifikátov v oblasti IT, obchodných a komunikačných zručností.

Vzhľadom na zameranie spoločnosti tvoria najpočetnejšiu skupinu IT špecialisti, softvéroví odbor-
níci, obchodní a produktoví manažéri. V roku 2006 bolo prijatých do pracovného pomeru 36 nových 
zamestnancov. Z celkového počtu novoprijatých zamestnancov až 44 % tvoria pracovníci vo veku do 
25 rokov, čo pozitívne ovplyvnilo celkovú vekovú štruktúru zamestnancov. Spoločnosť sa orientuje 
vo svojej personálnej politike na získavanie mladých, perspektívnych a tvorivých zamestnancov.

V oblasti sociálnej politiky spoločnosť zamerala svoju pozornosť na zvyšovanie spokojnosti za-
mestnancov investíciami do športových a spoločenských aktivít, stravovania zamestnancov, odmien 
pri pracovných a životných jubileách, či narodení dieťaťa.

Human resources play the key role within the process of creation stable and prosperous company 
operating at the informational technology field. Strategy of human resources management in GAMO is 
based on adopted mission and essential values focused on the quality of provided services and customers 
relations. Customer’s satisfaction we can achieve only through services and solutions, provided by 
professionally educated specialists, with honest and correct approach towards the customers.

Company staff is aware of the fact that their career and future are in their hands. They know how 
to reach higher standards and values, or how to positively influence reaching the intentions and 
objectives of the company. Our employees are not only performers of specific tasks, but their became 
an important resource of new ideas and inventions. If the basic capital of the company are financial or 
other production resources, its basic using resource are exactly the employees. The working potential 
is not hidden in the number of employees, but in the skills, talent, wisdom, ideas, creativity, and 
flexibility of each one employee – company’s human resources.

Our aim is to keep optimally implemented human resources policy and its further development 
by using standard HR management practices. All our employees are the key to reach our success, 
that’s why we stipulate employees’ satisfaction, their effort to reach the excellent results in their work 
and sustainable increasing of their professional level by its motivation. During applying the modern 
elements of human resources management we don’t think only about the salary, or employees’ 
benefits, but also about other elements, which increase the working motivation.

Each of our employees has equal chance aside from age or working position. Communication, 
openness and accommodating approach are inevitable part of our human resources management 
strategy as well as creation of favourable conditions for sharing information and mutual sharing of the 
experiences.

GAMO continuously invests into the improvement of knowledge’s, skills, as far as self-improvement 
of its staff. All training and education activities during 2006 were focused mainly on achieving and 
further of the professional development, certification of IT, sales and communication skills.

In accordance to GAMO orientation, the most numerous group of staff create IT specialists, 
software specialists, together with sales and product managers. During the year 2006 we engaged 
36 new employees. Largest part of them – 44 % were young people up to 25 years, which positively 
touched our age structure. In our personnel policy GAMO focuses itself on engaging young, 
perspective and creative employees.

Within the social policy, GAMO targets its attention on employees satisfaction, through investment into 
sport and social events, catering, special rewards granted by personal anniversaries, or born the child.

Zamestnanecká politika
Employment Policy

Mgr., Ing.
Bc.
iné

Mgr., Ing.
Bc.
Other

60 %
2 %

38 %

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov GAMO a.s. / Education structure of GAMO staffVeková štruktúra zamestnancov GAMO a.s. / Structure of GAMO staff

do 25 rokov
od 26 do 35 rokov
od 36 do 45 rokov

do 50 rokov
nad 51 rokov

to 25 years
from 26 to 35 years
from 36 to 45 years
from 50 years
nad 51 years

14 %
29 %
35 %
15 %
7 %

Ing. Jaroslav Zahradník
riaditeľ pre riadenie ľudských zdrojov /

human resources director
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Spoločenská zodpovednosť je pre GAMO súčasťou kultúry a štýlu podnikania. V jej duchu skva-
litňujeme medziľudské vzťahy a vytvárame pozitívnu atmosféru nielen vo firme, ale i v jej podnikateľ-
skom okolí.

Počas roka 2006 bolo snahou spoločnosti GAMO, aby cez aktivity v oblasti spoločenskej zod-
povednosti potvrdila status firmy, ktorá sa správa eticky, prispieva k ekonomickému rastu a zvyšu-
je kvalitu života svojich zamestnancov, komunity i celej spoločnosti. Ide nám o rozvoj prostredia, 
v ktorom vykonávame svoje podnikateľské aktivity, a to nielen z hľadiska regionálneho rozvoja, ale aj 
z hľadiska rozvoja IT odvetvia. Tu GAMO pôsobí ako aktívny člen IT asociácie Slovenska.

Stratégia spoločnosti v oblasti sponzoringových aktivít sa orientuje na podporu záujmových zväzov 
a združení zameraných na deti a mládež, aktívne využitie voľného času, rozvoj osobnosti či nadačnú 
činnosť. Podporujeme vzdelávanie, kultúru, športové aj spoločenské aktivity.

V roku 2006 sme v oblasti vzdelávania prispeli nadácii Junior Achievment, ktorá poskytuje mla-
dým ľuďom na Slovensku ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov, prepája 
ich s podnikateľským sektorom a dáva príležitosť rozhodovať a orientovať sa v ekonomike voľného 
trhu ešte pred zapojením do pracovného procesu.

V oblasti aktívneho využitia voľného času smeruje naša podpora na rozvoj mládežníckeho futbalu 
v športovej škole JUPIE v Banskej Bystrici, ako aj na vybrané podujatia organizované v regióne.

V rámci regionálneho rozvoja podporou Rotary klubu Banská Bystrica sa aktívne spolupodieľame 
na rozvoji mesta Banská Bystrica a jednotlivých odvetví v ňom.

Prostredníctvom cieľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti posilňujeme pozitívne vnímanie firmy 
a jej aktivít nielen smerom von k verejnosti, ale i k svojim obchodným partnerom a zamestnancom. 
GAMO podporuje niekoľko už tradičných firemných podujatí – Športové hry, Vianočná kapustnica 
i Mikulášsky večierok organizovaný v spolupráci s Bábkovým divadlom pre deti zamestnancov.

Aktivity spoločnosti GAMO v oblasti informačných technológií majú len mierny dopad na kvali-
tu životného prostredia. Hlavným opatrením, ktoré spoločnosť GAMO prijala na ochranu životného 
prostredia, je separátny zber (kartonáž, umelé hmoty, ...) s jeho následným odvozom na recykláciu. 
V roku 2006 bol taktiež plne zavedený zber vyradených a nefunkčných elektronických zariadení spo-
jený s ich odovzdaním na následnú recykláciu prostredníctvom spolupráce so združením SEWA.

Spoločenská zodpovednosť
Social Responsibility

Social responsibility has for GAMO members a meaning of a part of culture and style of business. 
We do the best for interpersonal relations and create the positive spirit within the company and also 
among entrepreneurship surroundings.

During the year 2006 we have done a significant effort, in order to validate through social 
responsibility activities our status as a company, which behaviours ethically, contributes to economical 
growth and improves the quality of life of its employees, community and the whole society. Our aim 
in this field is the development of environment, in which GAMO performs its business activities, not 
only on regional scope, but also from the wide IT branch point of view. Here GAMO actively plays its 
role in the IT Association Slovakia.

The strategy is traditionally sponsorship-activities oriented supporting special interest fellowships 
and youth-oriented associations, active free time spending, personal growth or foundation activity. 
We support education, culture, amateur and professional sport clubs too.

During the year 2006 we have donated to the Junior Achievement Slovakia foundation supporting 
the young people in its professional growth, which gets the youth through practical trainings closer 
to the enterprises. Thanks to these activities, young people can take the opportunity to orientate 
themselves within the free trade economy before they start its own career.

In the free time spending activities we focus our contribution to support development of youth 
football school JUPIE in Banská Bystrica, as well as scoop of regionally organized actions.

We are actively cooperating on regional base with Rotary Club Banská Bystrica, and in the sphere 
of regional development we share our part of responsibility by the further development of city Banská 
Bystrica and its particular sectors.

Through our goals in the area of social responsibility, we empower the positive image of GAMO, 
our business activities towards the community, towards our partners and employees too. GAMO 
traditionally organize a number of company events such as Sport day, Christmas Cabbage Soup or 
Santa Claus Party taking place in Puppets Theatre in Banská Bystrica.

Our business activities related to the information technologies have just a slight negative impact 
on the environment and its quality. The separated collection of the packaging (pasteboards, 
plastics, etc.) with consequent return to the recycling centres of waste materials is the important 
arrangement of GAMO. During year 2006 was fully established programme of collection of scrapped 
and functionless electronic devices following up their delivery for recycling. Those activities are 
coordinated through SEWA association.
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 Procesná výroba 22,4 % Process manufacturing
 Štátna správa a samospráva 18,2 % Government
 Sieťové odvetvia 14,3 % Utilites
 Obchodné služby 10,1 % Business Services
 Kusová výroba 9,3 % Discrete manufacturing
 Školstvo 9,0 % Education
 Zdravotníctvo 2,7 % Healthcare
 Veľkoobchod 1,8 % Wholesale

Zhodnotenie výsledkov za rok 2006
Results Evaluation – Year 2006

Rast slovenského trhu s informačnými technológiami (IT) predstavoval za 
rok 2006 hodnotu 16 %. Slovenský IT trh sa rýchlo približuje štandardnej 
štruktúre, známej z krajín pôvodnej EÚ. Zákazníci sa stávajú viac sofistiko-
vanými a náročnými, v dôsledku čoho sa vysoko-odborné služby typu sys-
témová integrácia či nasadzovanie softvérových riešení presadzujú viac než 
jednoduché služby typu servisné opravy či prevádzková podpora.

Spojenie spoločnosti GAMO s odborom Informatiky spoločnosti Železiarne 
Podbrezová prinieslo v roku 2006 obrat vo výške 524,8 mil. Sk, čím sa tento 
výsledok zaradil na druhé miesto v doterajšej histórii spoločnosti. Oproti roku 

2005 bol dosiahnutý nárast v obrate o 7 %. Celkový trhový podiel sa podarilo udržať približne na rovna-
kej úrovni. Rok 2006 priniesol výrazné zmeny v štruktúre tržieb oproti roku 2005. Kým u tržieb za tovar 
bol zaznamenaný pokles o 21,5 %, u tržieb za služby bol dosiahnutý výrazný nárast v objeme 78 %.

Pridaná hodnota vďaku nárastu v tržbách za služby narástla o 76,8 %.

Na celkovom dosiahnutom výsledku sa prejavila aktívna práca so zákazníkmi, ktorým sa musíme 
poďakovať za prejavenú dôveru a za rozhodnutia pokračovať v úzkej spolupráci s našou spoločnos-
ťou aj v ďalších obdobiach. Rovnako musíme oceniť zo strany našich zákazníkov rozhodnutia týkajú-
ce sa ich rozvoja v oblasti IT v súvislosti so smerovaním k efektívnym a progresívnym technológiám.

V súlade so stratégiou spoločnosti bola v roku 2006 cielene rozvíjaná oblasť poskytovaných slu-
žieb a riešení, čím sa podarilo dosiahnuť pomerne väčšiu konkurencieschopnosť a zároveň si udržať 
na trhu postavenie komplexného partnera s pomerne širokým portfóliom vlastných produktov.

Ako sme už konštatovali, rok 2006 priniesol spoločnosti významné zvýšenie tržieb v oblasti slu-
žieb, ktoré boli najmä výsledkom získaného kontraktu so spoločnosťou Železiarne Podbrezová. 
V prípade tohto kontraktu išlo o zabezpečenie prevádzky HW zariadení, vývoja a implementácie SW 
prostriedkov formou plného outsourcingu. Časový horizont na prípravu a zvládnutie tohto veľkého 
projektu bol veľmi krátky, ale aj napriek tomu sa ho spoločnosti zvýšeným úsilím podarilo zvládnuť 
úspešne s dobrými výsledkami.

Okrem spomenutého kontraktu z oblasti outsourcingu sa na zvýšenom podiele tržieb v službách 
prejavili aj výsledky nášho pôsobenia v štandardných segmentoch – systémová integrácia a konzul-
tačné činnosti, bezpečnosť IT, školenia, prevádzka a technická podpora, servis.

Growth of Slovak IT market has reached 6 % in the year 2006. The structure of the Slovak IT market 
is rapidly maturing and is approaching EU standards. Customers are becoming more sophisticated 
and demanding, thus higher-end services including systems integration and customization services 
comprise a greater portion of the IT services market than support and installation services.

Undertaking the informatics division of Železiarne Podbrezová a.s. (ŽP) into GAMO has brought 
the total turnover of 524,8 mil. SKK (app. 15,6 mil Euro), the second largest turnover in the GAMO 
history. In comparison to the year 2005, we have reached 7 % growth. Market share of GAMO stays 
on similar level, as in previous year. Year 2006 brought also significant changes in the revenues 
structure. Revenues from sales of goods has declined by 21,5 %, but revenues from services grew 
up 78 %.

Added value, thanks to services revenues development, grew up by 76,8 %.

On the final result has showed results from active work and communication with customers, which 
we have to say “thank you” for the trust they showed us and for their decision to keep on the close 
cooperation within next days. We also appreciate all customers, who concluded to develop and 
streamline their IT systems towards the new, effective and progressive technologies.

In accordance to defined strategy, during the year 2006 was the services and solutions area our 
main target. Thanks to these objectives, GAMO has strengthen its competitive ability and keep the 
position as a complex partner with wide portfolio of own products and services.

As it was mentioned above, year 2006 brought increase revenues from services, as a result 
of providing the outsourcing services to Železiarne Podbrezová a.s. and companies from the 
ŽP group. The running contract comprised total outsourcing of hardware platform, software 
development and new applications deployment. The time schedule for preparation and getting the 
control of this project was very tough, but thanks to the increased effort we have reached success 
with very good results.

Besides the outsourcing contract, we have reported also services revenues as a result of our 
activities within standard segments –system integration and consulting, IT security, IT education and 
certification, operation and technical support, maintenance services.

Celkové tržby podľa vertikálnych segmentov / Revenues by vertical segments

 Poľnohospodárstvo, stavebníctvo, ťažobný priemysel 1,7 % Agriculture, Construction, and Mining
 Maloobchod 1,5 % Retail
 Doprava 1,2 % Transport
 Finančníctvo a poisťovníctvo 1,1 % Insurance & Other Finance
 Telekomunikácie 0,8 % Telecommunications
 Domácnosti 0,3 % Home
 Rozhlas a médiá 0,1 % Broadcasting & media
 Iné 5,5 % Other
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Rovnako výraznou mierou sa na náraste tržieb v oblasti služieb podieľal aj vývoj a implementácie 
vlastných softvérových produktov, kde dominovali najmä aplikácie z oblastí ERP systémov produktu 
QI, geografických informačných systémov RIS a AQIS a DMS riešení DART.

V pozícii stabilného predajcu vlastných PC sme pozíciu na trhu udržali, rovnako sa nám podarilo 
udržať svoju pozíciu významného partnera spoločnosti Intel, v spolupráci s ktorým sme ako jedna 
z prvých spoločností v IV.Q.2006 predstavovali novú technológiu V-Pro ako perspektívnu techno-
lógiu pre najbližšie obdobia. Trend nárastu predaja notebookov na úkor pomalšieho rastu predaja 
PC systémov sa udržal aj v roku 2006, zároveň nám priniesol väčšie a početnejšie aktivity u našich 
zákazníkov v oblasti riešení infraštruktúr a storage systémov. Je potrebné spomenúť aj zaujímavé 
dodávky komplexných technológií pre zákazníkov investujúcich do nových stavebných objektov. 
Naše referencie v roku 2006 v tejto oblasti mali výraznú rastovú tendenciu. Celkovo však výsle-
dok v tržbách za tovar bol nižší ako sme očakávali, hlavne z dôvodov výrazných zmien v spoločnosti 
a pomerne častých zmien u našej konkurencie. V tomto smere dominovali svojím posilnením hlavne 
zahraničné spoločnosti, zmenami vo vlastníckych štruktúrach na úkor slovenských subjektov.

V spolupráci s našimi partnermi budeme ďalej intenzívne pokračovať a rozvíjať naše aktivity. 
Našimi strategickými partnermi zostávajú spoločnosti CISCO, HP, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, 
Oracle a ďalší, pretože len v úzkej spolupráci s nimi je možné dnes oslovovať zákazníkov s novými 
technológiami a riešeniami a zároveň dosahovať odborný rast vlastných pracovníkov.

The same importance on the services revenues growth played also development and deployment 
of software applications. As a main products, which we have implemented during the year 2006 were 
the ERP system QI, geographical informational systems RIS and AQIS, and document management 
system DART.

On the PC market GAMO sustainable keeps its position of stable and relevant supplier. Our 
partnership with Intel as a Premier Channel Partner allowed us to introduce the new Intel vPro 
platform as Slovak premiere during October 2006. Notebooks significant growth in comparison with 
desktops sales we have utilized, and concurrently brought us also new opportunities in deliveries 
of IT infrastructure and storage systems. We must also mention interesting projects for complex 
solutions within the building infrastructure, known under the acronym “intelligent building”. Our 
references from these activities showed significant growing trends. Globally, the total revenues 
from sales of goods were below our expectations. The reasons why were our internal changes and 
changes on the market and in the competitors structure, where global players gained portions of 
market share in counter the slovak IT suppliers.

We intend to further develop our activities and mutual relations with our partners. As our strategic 
partners we consider global IT companies CISCO, HP, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, Oracle, and 
other. We see those strategic and close partnerships as a way to satisfy more demanding customers 
requirement, and also as a way how to accomplish professional growth of our specialists.

Ing. Branislav Školník
obchodný riaditeľ /

business director

Vývoj obratu za tovar a služby / Revenues development categorized by products / services

 Tržby za predaj tovaru  Revenues from merchandise sales
 Tržby za služby a ostatné výnosy  Revenues from services

Zhodnotenie výsledkov za rok 2006
Results Evaluation – Year 2006
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 Outsourcing informačných systémov 26,2 % Information System Outsourcing
 Implementácie a modifikácie softvérových riešení 15,0 % Application Consulting & Customization
 Outsourcing podnikových aplikácií 13,6 % Application Management Outsourcing
 Technická podpora a servis HW 12,4 % Hardware Support & Installation
 Vývoj zákazníckych softvérových riešení 12,0 % Custom Application Development
 Outsourcing IT infraštruktúry 7,2 % IT infrastructure outsourcing
 Systémová integrácia 4,4 % Systems Integration
 Konzultačné služby – IS a siete 3,0 % Information System and Network Consulting
 Podpora a inštalácia SW 2,3 % Software Support & Installation
 Hostingové služby 2,1 % Hosting Services
 Školenia a certifikácia 1,9 % IT Training & Education

 Štátna správa a samospráva 25,6 % Government
 Školstvo 20,7 % Education
 Sieťové odvetvia 14,1 % Utilites
 Kusová výroba 10,9 % Discrete manufacturing
 Zdravotníctvo 4,9 % Healthcare
 Veľkoobchod 3,4 % Wholesale
 Procesná výroba 3,2 % Process manufacturing
 Obchodné služby 2,8 % Business Services
 Maloobchod 2,6 % Retail
 Finančníctvo a poisťovníctvo 2,1 % Insurance & Other Finance
 Doprava 2,1 % Transport
 Poľnohospodárstvo, stavebníctvo, ťažobný priemysel 2,0 % Agriculture,Construction, and Mining
 Telekomunikácie 1,4 % Telecommunications
 Domácnosti 0,7 % Home
 Rozhlas a médiá 0,0 % Broadcasting & media
 Iné 3,5 % Other

 Procesná výroba 35,0 % Process manufacturing
 Obchodné služby 15,0 % Business Services
 Štátna správa a samospráva 13,9 % Government
 Sieťové odvetvia 13,9 % Utilites
 Kusová výroba 7,7 % Discrete manufacturing
 Poľnohospodárstvo, stavebníctvo, ťažobný priemysel 1,5 % Agriculture,Construction, and Mining
 Zdravotníctvo 1,3 % Healthcare
 Školstvo 1,2 % Education
 Veľkoobchod 0,9 % Wholesale
 Maloobchod 0,8 % Retail
 Doprava 0,6 % Transport
 Telekomunikácie 0,5 % Telecommunications
 Finančníctvo a poisťovníctvo 0,5 % Insurance & Other Finance
 Rozhlas a médiá 0,1 % Broadcasting & media
 Domácnosti 0,0 % Home
 Iné 7,0 % Other

Štatistika predaja 2006
Sales Statistics 2006

Tržby za predaj tovaru podľa komodity /
Revenues from the Merchandise according to product category 

 Počítače 45,3 % Computers
 Periférie 14,4 % Peripherals
 Operačné systémy a softvér 14,3 % Operational systems and software
 Počítačové siete LAN / WAN 19,8 % Communication networks LAN/WAN
 Ostatné 6,2 % Other

Predaj tovaru podľa vertikálnych segmentov /
Merchandise sale according to vertical markets

Tržby za vlastné výkony podľa vertikálnych segmentov /
Services revenues according to vertical markets 

Tržby za realizované služby podľa druhu služby /
Revenues from Services according to service category 
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Priemysel / Industry
• c4you, Praha
• DOKA DREVO s.r.o., Banská Bystrica
• DOPRASTAV a.s., Bratislava
• EKO – AQUA s.r.o., Dolný Kubín
• ENBRA SLOVAKIA spol. s r.o., Banská Bystrica
• Energo – Kov v.d., Liptovský Mikuláš
• Harmanec – Kuvert s.r.o., Brezno
• IVP, s.r.o., Banská Bystrica
• Liptovská mliekáreň a.s., Liptovský Mikuláš
• K – system spol. s r.o., Kosorín
• NELLY Slovakia, s.r.o., Bratislava
• RAUTENBACH SLOVAKIA s.r.o., Žiar nad Hronom
• REA-S s.r.o., Brezno
• Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom
• Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica
• SWEDWOOD SLOVAKIA spol. s r.o., Závažná Poruba
• Ti – Hanil Slovakia, s.r.o., Čadca
• Transpetrol a.s., Bratislava
• WITZENMANN Slovakia s.r.o., Vlkanová
• ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s., Podbrezová
• Žiaromat a.s., Kalinovo
• ŽP PRAKO s.r.o., Prakovce
• ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou

Štátna správa a samospráva, školstvo / Central government and Self government, Education
• Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
• Generálna prokuratúra SR, Bratislava
• Katolícka univerzita, Ružomberok
• Krajský úrad, Banská Bystrica
• Mestský úrad, Detva
• Národný bezpečnostný úrad, Bratislava
• Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
• Slovenská Agentúra Životného Prostredia, Banská Bystrica
• Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Banská Bystrica
• Univerzita P. J. Šafárika, Košice
• Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Banská Bystrica
• Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Prešov
• Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky, Banská Bystrica
• Technická univerzita v Košiciach, Košice
• Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
• Združenie CASSOVIAINFO, Košice
• Žilinská univerzita, Žilina

Vybrané referencie
References

Obchod a služby, financie / Business and Services, Financial
• Autotest Sk s.r.o., Bratislava
• DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava
• ENERGOINVEST, a.s., Bratislava
• Eurocom Investment, Bešeňová
• FORZA a.s., Banská Bystrica
• Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava
• LION CAR s.r.o., Banská Bystrica
• METEOR Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica
• Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
• Slovexperta spol. s r.o., Žilina
• Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš
• TAJBA, a.s., Košice
• Tále a.s., Horná Lehota
• ZZP SIDERIA – ISTOTA, Košice

Zdravotníctvo / Healthcare
• Detská Fakultná Nemocnica s Poliklinikou, Banská Bystrica
• Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
• Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice
• Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Bratislava
• MED-ART spol. s r.o., Nitra
• Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa
• PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s., Viničné
• Slovenská lekárnická komora, Bratislava
• UNIMED spol. s r.o., Bratislava
• UNIPHARMA a.s., Prievidza
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Udalosti po účtovnej závierke 2006
Changes after closing 2006

Zmena v zložení štatutárnych orgánov spoločnosti GAMO a.s.
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 6. 3. 2007 sa uznieslo na zmene a doplnení štatu-

tárnych orgánov spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti
 Ing. Richard Tannhauser – predseda predstavenstva

Ing. Peter Turek – podpredseda predstavenstva
Iveta Milčíková – člen predstavenstva

Dozorná rada
Ing. Július Voskár – člen dozornej rady
Ing. Branislav Školník – člen dozornej rady
Ján Betka – člen dozornej rady

Zmena akcionárskej štruktúry GAMO a.s.
Po riadnom valnom zhromaždení konanom 6.3 2007 došlo k zmene akcionárskej štruktúry ako aj 

usporiadania spoločnosti GAMO a.s. Rozhodnutím akcionárov spoločnosti boli pôvodní zamestnanci 
odboru Informatika zo ŽP a.s., ktorý pôsobili počas roku 2006 ako interní zamestnanci GAMO a.s. 
vyčlenení do samostatnej dcérskej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. S týmto krokom súvisí aj roz-
hodnutie o odpredaji 51 % podielu spoločnosti spoločnosťou Železiarne Podbrezová a.s. pôvodným 
akcionárom spoločnosti GAMO a.s.

HP Certified Supplies Partner
GAMO sa v máji 2007 stalo Select partnerom v rámci 

HP Certified Supplies Partner programu. Členstvo sa nám 
podarilo získať na základe dosiahnutých obchodných vý-
sledkov za predaj originálneho spotrebného tovaru HP 
– náplní, tonerov, dátových pások a tlačového papiera 
značky HP počas roka 2006.

Ocenenie od spoločnosti CISCO Systems
Spoločnosť CISCO Systems ocenila v máji 2007 

spoločnosť GAMO a.s. ako

Fastest Growing Partner of the year 2006

Ocenenie sme získali za dosiahnuté obchodné výsledky v roku 2006. Uvedené výsledky sú pod-
ložené najmä technickými znalosťami a skúsenosťami našich špecialistov na oblasť dátových ko-
munikácií, ktoré sú nevyhnutné na dosahovanie výsledkov v tomto špecifickom IT odbore. Radi by 
sme sa preto touto cestou poďakovali za dôveru našim zákazníkom, ktorí využili naše schopnosti 
a skúsenosti v oblasti dátových komunikácií.

Changes in the structure of statutory body of GAMO a.s. (joint stock company)
On the special plenary session taking place on March, 06th, 2007 following changes have been 

made within the statutory body of the company.

Board of Directors
Ing. Richard Tannhauser – chairman of the board of directors
Ing. Peter Turek – vice chairman of the board of directors
Iveta Milčíková – member of the board of directors

Supervisory Board
Ing. Július Voskár – member of the supervisory board
Ing. Branislav Školník – member of the supervisory board
Ján Betka – member of the supervisory board

Changes in the shareholders structure of GAMO a.s. (joint stock company)
After special plenary session taking place on March, 06th has been changed the structure of 

shareholders and internal structure of company. Through decision of shareholders, all employees 
coming in year 2006 into GAMO from informatics division of Železiarne Podbrezová (ŽP) a.s. 
were spined-off into a new, by ZP a.s. fully owned subsidiary ŽP Informatika s.r.o. Concurrently, 
shareholders take decision about selling the 51 % share owned by ŽP back to original shareholders 
of GAMO a.s.

HP Certified Supplies Partner
During May 2007 GAMO become a Select partner member of HP Certified Supplies Partner 

programme. Our membership was supported by achieved sales results in original HP supplies – ink 
cartridges, toners, data storage tapes and special HP during the year 2006.

Acknowledgement of CISCO Systems company
CISCO Systems awarded in May 2007 GAMO a.s. 

company as the

Fastest Growing Partner of the year 2006

This acknowledgment we achived thanks to our 
sales results during the year 2006. Here mentioned 
results are strongly supported by technical skills of 
our CISCO engineers, which are unevitable part of 
reaching the results within this specific IT segment. We 
would like to appreciate our customers, which used 
our prefessionalist in area of DataCommunication.
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Komentár ekonomického riaditeľa
Commentary of CFO

V roku 2006 dosiahlo GAMO a.s. dobré výsledky. Celkový obrat dosiahol 
výšku 524,8 mil. Sk, čím sme sa priblížili ku historicky najvyššiemu číslu do-
siahnutému v roku 2004. V porovnaní s uplynulým rokom 2005 predstavoval 
medziročný nárast obratu 7 %. Pozitívny trend vývoja obratu za posledné roky 
sa týmto iba ustálil.

Platobná schopnosť sa podobne ako i v minulých obdobiach vyvíjala po-
zitívne, spoločnosť bola schopná čeliť krátkodobým finančným záväzkom za 
pomoci obežných aktív. Najdôležitejším rezervoárom likvidných prostriedkov 
je finančný majetok a krátkodobé pohľadávky.

Uvedomujeme si našu zodpovednosť, a preto ku koncu roka 2006 spoločnosť nemala žiadne 
záväzky voči štátu, zamestnancom, či záväzky vyplývajúce zo sociálneho zabezpečenia po lehote 
splatnosti. Dokladom o stabilnej a dobrej platobnej schopnosti ako aj o platobnej disciplíne je aj 
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, kde je GAMO zapísané Úradom pre verejné obsta-
rávanie už od roku 2005.

Celkové hospodárske výsledky za rok 2006 potvrdzujú správnosť rozhodnutí manažmentu v oblas-
ti rozvoja spoločnosti, ktoré sa premietli aj do udržania pozitívneho vývoja rozhodujúcich ekonomic-
kých ukazovateľov za posledné obdobia. Svedčia o správnosti nasmerovania spoločnosti v zmysle 
uplatňovania zásad kontrolingu, rozvoja ľudských zdrojov a zefektívňovania vnútorných procesov.

Našim cieľom pre rok 2007 bude naďalej udržať pozitívny vývoj z posledných dvoch rokov v roz-
hodujúcich ekonomických ukazovateľoch.

During the year 2005 has GAMO reported sound financial results. Total turnover has reached 
524,8 mil. SKK (app. 15.6 M Euro), which was very close to the historical maximum reached
in the year 2004. The year-on-year growth was 7 %. The positive trend from previous years has been 
stabilized.

Solvency starting in the past continued in positive trend, GAMO was able to cover their short-
term accounts payable by short-term assets. The company used financial property and current 
receivables as the most important source of cashable resources.

We aware our responsibility and therefore to the end of the year 2006 GAMO had no liabilities in 
relations to the state, employees or to the liabilities followed from the social provision after the date of 
maturity. As a proof of stable good solvency and payment discipline is also certificate “Confirmation 
about the entry in the list of enterpreneurs”, issued by the Office for Public Procurement, since 
2005.

The reached results in 2006 are the proof of the well-advised decisions of the company’s 
management leading to keep the positive way of the company growth during last years. They 
reflect the direction towards the stable and prosperous company by the realization of the principles
of controlling, human resources development and making to increase effectiveness of the internal 
processes.

Our aim for the year 2007 and for next years is to keep the positive trends from last two years in 
most significant economic indicators.

Iveta Milčíková
ekonomická riaditeľka /

financial director
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Správa audítora
Independent auditor‘s report 
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Súvaha v tis. Sk k 31.12.2006 k 31.12.2005 k 31.12.2004 k 31.12.2003
Balance sheet in 1000 SKK as of Dec 31st, 2006 as of Dec 31st, 2005 as of Dec 31st, 2004 as of Dec 31st, 2003
SPOLU MAJETOK 200 241 190 289 213 076 122 076 TOTAL ASSETS
 Neobežný majetok 58 175 6 752 21 828 19 368  Non current assets
  Dlhodobý nehmotný majetok 31 593 87 179 138   Intangible assets
  Dlhodobý hmotný majetok 26 582 6 665 9 999 10 220   Tangible assets
  Dlhodobý finančný majetok  0 11 650 9 010   Long term investments
 Obežný majetok 134 505 179 758 188 454 99 094  Current assets
  Zásoby 4 684 7 637 5 636 4 492   Inventories
  Dlhodobé pohľadávky  5 082 5 082 5 082   Non current receivables
  Krátkodobé pohľadávky 94 860 79 276 69 508 42 668   Current receivables
  Financial accounts 34 961 87 763 108 228 46 852   Finančné účty
 Accruals and deferrals7 561 3 779 2 794 3 614   Časové rozlíšenie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 200 241 190 289 213 076 122 076 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
 Vlastné imanie 37 566 42 901 42 629 25 490  Equity
  Základné imanie 25 000 1 000 1 000 1 000   Share capital
  Kapitálové fondy  0 0 0   Capital reserves
  Fondy zo zisku 200 200 200 200   Reserves created from profits
  Výsledok hospodárenia minulých rokov  24 432 24 290 7 052   Retained earnings from previous years
  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 12 366 17 269 17 139 17 238   Net profit/loss for the period
 Záväzky 158 100 147 178 153 172 83 538  Liabilities
  Rezervy  15 995 12 794 11 404 10 368   Provisions
  Dlhodobé záväzky  4 605 1 998 619 267   Non-current liabilities
  Krátkodobé záväzky  120 000 132 386 141 149 72 903   Current liabilities
  Bežné bankové úvery  5 000 0 0 0   Current loans payable
  Bankové úvery dlhodobé 12 500 0 0 0   Non-current loans payable
 Časové rozlíšenie 4 575 210 17 275 13 048  Accruals and deferrals

Súvaha
Balance Sheet

Súvaha

Aktíva
Majetok spoločnosti vzrástol o 10 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast +5 %. Uvedený ná-

rast bol spôsobený hlavne výrazným nárastom neobežného majetku o 51 mil. Sk, kde spoločnosť 
investovala do nákupu investícií spojených s poskytovaním outsorcingových služieb. Obežný maje-
tok klesol o 33 %, kde hlavný pokles bol vo finančnom majetku a zásobách.

Celkové pohľadávky voči odberateľom predstavovali 93 mil. Sk, pričom v lehote splatnosti bolo ku 
koncu roka 62 % z celkového objemu pohľadávok.

Balance Sheet

Total Assets
The whole assets of the company have decreased by 10 mil. SKK, which means yearly growth 5 %, 

whereof the substantial increase was due to the massive growth of non-current assets by 51 mil. SKK. 
Company has significantly invested into property dedicated to the outsourcing services. Current assets 
decreased by 33 %, main decrease were in the financials accounts and inventories.

Current receivables reached total amount of 93 mil. SKK, the rate of the receivables in the term 
of maturity represented 62 % of the whole receivables.
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 Neobežný majetok  Non current assets
 Obežný majetok  Current assets
 Časové rozlíšenie  Accruals and deferrals

 Základné imanie  Share capital
 Fondy zo zisku  Reserves created from profits
 Výsledok hospodárenia minulých rokov  Retained earnings from previous years
 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  Net profit/loss for the period

Štruktúra vlastného kapitálu / Equity capital structure

Štruktúra pasív / Equity and liabilities structure

Štruktúra vývoja pohľadávok a záväzkov / Structure of Receivables and Liabilities

Pasíva

Celkové imanie spoločnosti vzrástlo o 5 %. V roku 2006 bolo navýšené základné imanie spo-
ločnosti o 24 mil. Sk z nerozdeleného zisku minulých rokov. Cudzie zdroje vzrástli o 10 %, pričom 
výrazný nárast tvoril nárast krátkodobých rezerv a čerpaníe bankových úverov. Spoločnosť v roku 
2006 čerpala strednodobý úver na financovanie investícií. Voči predchádzajúcemu roku došlo k po-
klesu celkovým záväzkom voči dodávateľom o 13 mil. Sk. Záväzky v lehote splatnosti ku koncu roka 
predstavovali 75 % z objemu celkových záväzkov.

Všetky záväzky voči štátu, zamestnancom a záväzky zo sociálneho zabezpečenia boli k 31. 12. 2006 
v lehote splatnosti.

Total Equity and Liabilities

Total equity grew up by 5 %. During the year 2006, share capital was increased by 24 mil. SKK, 
from retained earnings from previous years. Liabilities grew up by 10 %, substantial growth was in short-
time provisions and in the bank loan. Company has during 2006 drew down upon the medium–term 
bank loan for financing the investments. In comparison with previous year, the accounts payable amount 
has decreased by 13 mil. SKK. The rate of the accounts payable in the term of maturity represented 
75 % of the whole amount.

To the end of the year 2006 the company had no liabilities in relations to the state, employees or 
to the liabilities followed from the social provision after the date of maturity.

 Vlastné imanie  Equity
 Záväzky  Liabilities
 Časové rozlíšenie  Accruals and deferrals

 Pohľadávky  Receivables
 Záväzky  Liabilities

Štruktúra aktív / Assets structure

Súvaha
Balance Sheet
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 Výkaz ziskov a strát v tis. Sk k 31.12.2006 k 31.12.2005 k 31.12.2004 k 31.12.2003 
 Income statement in 1000 SKK as of Dec 31st, 2006 as of Dec 31st, 2005 as of Dec 31st, 2004 as of Dec 31st, 2003 
  Výnosy celkom 524 839 490 256 539 537 385 884  Total incomes
   Tržby za predaj tovaru 224 564 301 347 366 797 259 470   Revenue from sales of goods
   Tržby za služby a ostatné výnosy 300 275 188 909 172 740 126 414    Receipts for services and other revenues
  Náklady celkom 506 921 467 826 518 160 362 240  Total costs
 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 918 22 430 21 301 23 993 Operating profit/loss
  Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti -2 356 -617 76 -670  Profit/loss from financing activities
 Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 15 562 17 269 17 139 16 997 Profit/loss from ordinary activities
  Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0 0 0 241  Profit/loss from extraordinary activities
 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie brutto 15 562 21 813 21 377 23 564 Profit/loss for the accounting period before tax
  Daň z príjmu za bežnú a mimoriadnu činnosť 3 196 4 544 4 238 6 406  Income tax from ordinary and extraordinary activities
 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie netto 12 366 17 269 17 139 17 158 Net profit/loss for the period

Výkaz ziskov a strát
Profit and Loss Statement

Výkaz ziskov a strát

Výnosy
V roku 2006 sa zvýšili celkové tržby o 7 % na celkovú hodnotu 524,8 mil. Sk. Tržby najvýraznej-

šie rástli v oblasti vlastných výkonov a služieb, kde nárast tržieb predstavoval 109 mil. Sk (+ 64 %), 
pričom hlavným faktorom rastu boli poskytované outsourcigové služby. Tržby za predaj tovaru klesli 
voči minulému roku o 25 %.

Náklady
Celkové náklady kopírovali vývoj výnosov a odzrkadľujú trvalú snahu o udžanie ziskovosti spoloč-

nosti, a to aj napriek znižujúcim sa maržiam dosahovaným z predaja tovaru. Na oblasť nákladov malo 
vplyv aj zlúčenie spoločnosti s odborom Informatika zo ŽP Podbrezová a.s., investície do softvéro-
vých riešení a nárast počtu zamestnancov.

Hospodársky výsledok
Spločnosť GAMO a.s. dosiahla v roku 2006 zisk pred zdanením vo výške 15,6 mil. Sk, porovnateľný 

s predošlými obdobiami. Hospodársky výsledok bol ovplyvnený znížením obchodnej marže pri predaji 
tovaru ako aj vyššími personálnymi nákladmi. Na druhej strane mal pozitívny vplyv vyšší podiel služieb 
na celkových výnosoch.

Pridaná hodnota
Súčasne s nárastom obratu sa v roku 2006 zvýšila pridaná hodnota o 76,8 %. Uvedený nárast 

bol, podobne ako v prípade nárastu v oblasti hospodárskeho výsledku, ovplyvnený nárastom počtu 
zamestnancov poskytujúcich služby, ako aj vyšším podielom služieb na celkovom obrate. 

Profit and Loss Statement

Revenues
In the year 2006 increased the turnover by 7 % and reached 524,8 mil. SKK (app. 15,6 mil. Eur). 

As the main grow segments were revenues from the sale of own solutions and services, where total 
growth reached 109 mil. SKK (64 %), the outsourcing contract was the main facilitator. Revenue from 
the sale of merchandise decreased by 25 %.

Costs
Total costs have very similar development as the revenues and reflects the sustainable effort to 

keep the profitability of the company, instead cutting margins from the goods sales. The merge with 
informatics division of Železiarne Podbrezová a.s. has also distinctive weight, mainly investment into 
software solutions and increase the number of employees.

Profit
Company GAMO has shown profit before tax 15,6 mil. SKK, comparable with previous year’s 

results. Profit was affected by creased margin from goods sale, higher personnel costs. On the 
other side, positive effect showed larger portion of services on the whole revenues.

Added Value
Concurrently with the turnover growth, in the year 2006 increased the added value by 76,8 %. 

This growth was, likewise in the profit, positively influenced by higher number of employees providing 
services, as far as by higher portion of services on the total revenues.
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Vývoj tržieb a hospodárskeho výsledku /
Revenues and profit development

Produktivita práce na zamestnanca /
Workproductivity per employee

Pridaná hodnota /
Added value

Rentabilita celkových aktív /
Return on Assets

 Obrat  Revenues
 EBIT  EBIT
 Rentabilita tržieb  Return on Sales

 Obrat  Revenues
 Pridaná hodnota  Added Value

 počet zamestnancov  Number of employees
 obrat na zamestnanca  Revenue per employee
 pridaná hodnota na zamestnanca  Added value per employee

 Celkové aktíva  Total Assets
 Obrat  Turnover
 ROA – Rentabilita celkových aktív  Return on Assets

Výkaz ziskov a strát
Profit and Loss Statement
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Stanovisko Dozornej rady spoločnosti GAMO
k ročnej účtovnej závierke

a návrhu na rozdelenie zisku GAMO a.s. Banská Bystrica
za rok 2006

Dozorná rada GAMO a.s. Banská Bystrica určila pre vykonanie priebežného auditu za rok 
2006 a na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2006 audítorskú firmu BDR spol. s r.o. Banská 
Bystrica (licencia SKAU číslo 000006, zodpovedný audítor Ing. Ľudmila Kiňová, licencia SKAU 
č.936, so sídlom M. M. Hodžu 3 Banská Bystrica). Na svojom zasadnutí dňa 5. marca 2007 v sú-
lade s §30 ods. 2 Stanov spoločnosti preskúmala účtovnú závierku za rok 2006.

Predstavenstvo spoločnosti, zastúpené Ing. Richardom Tannhauserom, predložilo na rokova-
nie dozornej rady návrh na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2006 vo výške 12.365.512,- Sk.

Tento zisk navrhlo v zmysle stanov spoločnosti rozdeliť nasledovne:

• suma 1 236 551,- Sk je určená na prídel do rezervného fondu
• suma 11 128 000,- Sk je určená na výplatu dividendy
• suma 961,- Sk je nerozdelený zisk minulých rokov

Dozorná rada konštatuje, že v zmysle ustanovenia § 39 Obchodného zákonníka ročná 
účtovná závierka spoločnosti GAMO a.s. Banská Bystrica bola audítorom hodnotená kladne 
s tým, že poskytuje vo všetkých významných súvislostiach verný obraz o majetku, záväzkoch, 
finančnej situácii spoločnosti a o výsledku hospodárenia za rok 2006.

Na základe uskutočnenej previerky vypracovaných dokumentov ročnej účtovnej závierky, vy-
konaného overenia formálnej a vecnej správnosti a pravdivosti vykazovaných ukazovateľov a na 
podklade získaných informácií zo správy nezávislého audítora – spoločnosti BDR spol. s r.o. 
Banská Bystrica, ktoré potvrdzujú vedenie účtovníctva spoločnosti GAMO a.s. Banská Bystrica 
v zmysle platných právnych a účtovných predpisov, dozorná rada odporúča valnému zhromaž-
deniu

schváliť

ročnú účtovnú závierku spoločnosti ako aj návrh na rozdelenie zisku GAMO a.s. Banská 
Bystrica za rok 2006 v súlade s §30 ods. 2 Stanov spoločnosti.

Správa dozornej rady
Report of the Supervisory Board

Statement of the Supervisory Board of GAMO
to the annual balance sheet

and profit appropriations of GAMO a.s. Banská Bystrica
in the Year 2006

The Supervisory Board of GAMO a.s. Banská Bystrica stipulated the auditing company BDR, 
Comp. Ltd. Banská Bystrica (Licence SKAU number 000006, responsible auditor Ing. Ľudmila 
Kiňová, Licence SKAU No. 936) seated in M.M. Hodžu 3, Banská Bystrica to conduct a running 
audit for 2006 and approve the annual balance for 2006. As its meeting dated March 5th, 2007,
it audited the annual balance for 2006 in accordance with §30 section 2 of the Company Statute.

The Board of Directors, represented by Richard Tannhauser, submitted the profit 
distribution. The amount of profit after taxation represents SKK 12.365.512,00. The proposal 
was to be negotiated at the Supervisory Board meeting.

The Board of Directors proposed in accordance with the Company Statute to distribute the 
profit in following way:

• amount of SKK 1.236.551 to be remitted to the Reserve Fund
• amount of SKK 11.128.000 dedicated for paying the dividend to shareholders
• amount of SKK 447,05 to be remitted to the account number 428/000 Retained 

earnings from previous years

The Supervisory Board states that according to provision § 39 of the Commercial Code, 
the annual balance sheet of the GAMO a.s. Banská Bystrica company was positively evaluated 
by the auditor as it provides reliable information about the company’s propriety, the company’s 
obligations, financial situation as well as its economic results for the year 2006.

Based on realised overhaul of the documents regarding the annual balance sheet, based 
on realised overview of formal and objective true review of declared indicators, and based on 
obtained information from continuous audits realized by BDR Comp. Ltd Banská Bystrica that 
confirm maintenance of accounts in GAMO a.s. Banská Bystrica, in accordance with valid legal 
and accountancy regulations, the Supervisory Board recommends the shareholders meeting

to approve

the annual balance sheet and the profit appropriation of GAMO a.s. Banská Bystrica 
company for the year 2006 in accordance with §30 section 2 of the Company Statute.
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Úsek generálneho riaditeľa / General Director’s Division
Generálny riaditeľ / CEO:
Richard Tannhauser <richard.tannhauser@gamo.sk>
Tel./Phone: +421 48 4372 111

Ekonomický úsek / Economic Division
Ekonomická riaditeľka / Financial Director:
Iveta Milčíková <iveta.milcikova@gamo.sk>
Tel./Phone: +421 48 4372 111

Úsek informačných technológií / Informational Technology 
Division
Riaditeľ úseku / Division Director:
Marián Zolcer <marian.zolcer@gamo.sk>
Tel./Phone: +421 48 4372 120

Úsek informačných systémov /
Informational Systems Division
Riaditeľ úseku / Division Director:
Ivan Čaplovič <ivan.caplovic@gamo.sk>
Tel./Phone: +421 48 4372 865

Centrálna správa servisu /
Technical Support Central Administration
Vedúci oddelenia / Department Manager:
Dušan Lovič <dusan.lovic@gamo.sk>
Tel./Phone: +421 48 4372 800 (priama linka / direct line)

Kontakty – Banská Bystrica
Contacts – Banská Bystrica

Banská Bystrica
ústredie spoločnosti /
Headquarters:

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

Tel./Phone: +421 48 4372 111 
(priama linka / direct line)
Fax: +421 48 4132 947
e-mail: info@gamo.sk

Úsek obchod a marketingu / Marketing and Sales Division
Riaditeľ úseku / Division Director:
Branislav Školník <branislav.skolnik@gamo.sk>
Tel./Phone: +421 48 4372 111
 
Obchod / Sales dpt.
Vedúci oddelenia / Department Manager:
Ľubomír Palúch <lubomi.paluch@gamo.sk>
Tel./Phone: +421 48 4372 830 (priama linka / direct line)

Predaj zákazníckych riešení / Customer’s solution dpt.
Vedúci oddelenia / Department Manager:
Ján Gereg <jan.gereg@gamo.sk>
Tel./Phone:+421 48 4372 832 (priama linka / direct line)

Marketing / Marketing dpt.
Vedúci oddelenia / Department Manager:
Martin Ondrušek <martin.ondrusek@gamo.sk>
Tel./Phone: +421 48 4372 831 (priama linka / direct line)

Logistika / Logistic dpt.
Vedúci oddelenia / Department Manager:
Miloš Dunajský <milos.dunajsky@gamo.sk>
Tel./Phone: +421 48 4372 833 (priama linka / direct line)

Servis / Technical Support  e-mail: <servis@gamo.sk>
Pobočka / Branch Bratislava   - Tel./Phone: +421 02 4363 7781
Pobočka / Branch Liptovský Mikuláš  - Tel./Phone: +421 44 5570 260
Pobočka / Branch Košice   - Tel./Phone: +421 55 2813 500
Pobočka / Branch Žilina   - Tel./Phone: +421 41 7002 970

Školenia / Training and Education e-mail: <skolenia@gamo.sk>
ECDL Accredited Testing Center
Novell Authorised Education Center
VUE Authorised Testing Center
Akreditované vzdelávacie centrum MŠ SR /
Ministry of Education SR Accredited Education Center
e-mail: <servis@gamo.sk>
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Žilina
pobočka / branch:

GAMO a.s.
Ul. 1. mája č. 32
010 26 Žilina
Slovak Republic

Tel./Phone: +421 41 7002 970 
(priama linka / direct line)
Fax: +421 41 7002 971
e-mail: info@gamo.sk

Bratislava 
pobočka / Branch:

GAMO a.s.
Gagarinova 19
821 03 Bratislava
Slovak Republic

Tel./Phone: +421 2 4363 7781 
(priama linka / direct line)
Fax: +421 2 4363 7783
e-mail: gamo.ba@gamo.sk

Liptovský Mikuláš
pobočka / Branch:

GAMO a.s.
Školská 10
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic

Tel./Phone: +421 44 5570 260 
(priama linka / direct line)
Fax: +421 44 5474 314
e-mail: skolenia@gamo.sk

Košice
pobočka / Branch:

GAMO a.s.
Moldavská 8/A
040 01 Košice
Slovak Republic

Tel./Phone: +421 55 2813 500 
(priama linka / direct line)
Fax: +421 55 2813 501
e-mail: info@gamo.sk

Kontakty – pobočky
Contacts – branches

Riaditeľ pobočky / Branch Director:
Peter Kasanický <peter.kasanicky@gamo.sk> 

Riaditeľ pobočky / Branch Director:
Ľubomír Širanec <lubomir.siranec@gamo.sk> 

Riaditeľ pobočky / Branch Director:
Ivan Kováč <ivan.kovac@gamo.sk> 

Riaditeľ pobočky / Branch Director:
Jaroslav Smriga <jaroslav.smriga@gamo.sk> 
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... aj taký bol rok 2006

... this was the year 2006

QI Europe Roadshow
máj 2006 /
QI Europe Roadshow
May 2006 

Produktové školenie
HP – GAMO máj 2006 /
Product training HP – GAMO
May 2006 

Firemné športové hry
jún 2006 /
Company’s Sport Games
June 2006 

Golfový turnaj GAMO CUP 2006
jún 2006 /
Golf Tournament GAMO CUP 2006
June 2006 
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Produktové školenie ASBIS – GAMO
september 2006 /
Products training ASBIS – GAMO
September 2006 

Slovenská premiéra platformy
Intel vPro október 2006 /
Slovak Premiere – Intel vPro Platform
October 2006 

Zákaznícky GIS workshop
november 2006 /
Customer’s GIS workshop
November 2006 

Novoročný prípitok
január 2007 /
New Years Toast
January 2007 

... aj taký bol rok 2006
... this was the year 2006
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Noc Hviezd
december 2006 /
Gala Event Night of Stars
December 2006 

Vianočná kapustnica
december 2007 /
Christmas Cabbage soup
December 2006 

Mikulášsky večierok
december 2006 /
Santa Claus Party
December 2006

... aj taký bol rok 2006

... this was the year 2006
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Informácia o audite výročnej správy
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Súvaha

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

SÚVAHA

Za obdobie od

Mesiac Rok

do

Mesiac Rok

G A M O  A . S .

A K C I O V Á  S P O L O Č N O S Ť

K Y J E V S K É  N Á M E S T I E

1 12

Obec

Telefón Fax

E-mail

PSČ

9 7 4 0 4 B A N S K Á  B Y S T R I C A

0 4 8 4 3 7 2 0 0 4

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Účtovná závierka Účtovná závierka

riadna

mimoriadna

priebežná

zostavená

schválená

(vyznačí sa x)

X X3 6 0 3 3 9 8 7

MF SR č. 25167/1/2003 Strana 1

k 31 .  12 .  2006

IČO

od

2 8 .  2 .  2 0 0 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje vyplňujte paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Predkladá sa 1x súčasne s daňovým priznaním k dani z príjmov a 1x do 30 dní odo dňa schválenia príslušným orgánom účtovnej
jednotky miestne príslušnému daňovému úradu.

Ulica Číslo

6

/ /
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B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101) 091

MF SR č. 25167/1/2003 Strana 6

1 9 9 8

Súvaha Úč POD 1 - 01 IČO 3 6 0 3 3 9 8 7

4 6 0 5

    3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 1 2 7 9 41 5 0 3 8

    2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 9 5 7

B.I.1. Rezervy zákonné (451A) 088

B.I. Rezervy súčet (r.088 až r.090) 087 1 2 7 9 41 5 9 9 5

B. Záväzky r.87 + r.91 + r.102 + r.112 086 1 4 7 1 7 81 5 8 1 0 0

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/
r.001 - (r.067+ r.071+ r.078+ r.082+ r.086+ r.116) 085 1 7 2 6 91 2 3 6 6

     2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 084

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 2 4 4 3 2

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov   r.083 + r.084 082 2 4 4 3 2

       3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081

       2. Nedeliteľný fond (422) 080

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 2 0 02 0 0

A.III. Fondy zo zisku súčet   (r. 079 až r. 081) 078 2 0 02 0 0

      6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení
(+/- 416) 077

      5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 076

      4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/- 414) 075

      3. Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov (417, 418) 074

      2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073

A.II.1. Emisné ážio (412) 072

A.II. Kapitálové fondy   súčet (r. 072 až 077) 071

     3. Zmena základného imania +/- 419 070

     2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/ 252) 069

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 1 0 0 02 5 0 0 0

A.I. Základné imanie   súčet (r. 068 až 070) 067 1 0 0 02 5 0 0 0

A. Vlastné imanie   r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 4 2 9 0 13 7 5 6 6

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVäZKY
r. 066 + r. 086 + r. 116 065 1 9 0 2 8 92 0 0 2 4 1

Ozna-
čenie

a
STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

6
Bežné účtovné obdobie

5

Súvaha
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    2. Výnosy budúcich období (384) 118

MF SR č. 25167/1/2003 Strana 7

2 1 0

Súvaha Úč POD 1 - 01 IČO 3 6 0 3 3 9 8 7

4 5 7 5

C.1. Výdavky budúcich období (383) 117

C. Časové rozlíšenie   súčet (r. 117 a r. 118) 116 2 1 04 5 7 5

       3. Krátkodobé finančné výpomoci 
(241, 249, 24X, 473A,/-/255A) 115

       2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114 5 0 0 0

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 1 2 5 0 0

B.IV. Bankové úvery a výpomoci   súčet (r. 113 až r. 115) 112 1 7 5 0 0

      9. Ostatné záväzky
(372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 1 0 8 72 8 8 0

      8. Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 5 7 0 72 3 6 2

      7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 1 2 0 82 8 2 7

      6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 2 0 9 84 1 1 2

      5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107

      4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
(361A, 36XA, 471A, 47XA) 106

      3. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe
(361A, 471A) 105

      2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 2 4 9 97 3 2

B.III.1. Záväzky z obchodného styku
(321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 1 1 9 7 8 71 0 7 0 8 7

B.III. Krátkodobé záväzky   súčet (r. 103 až r. 111) 102 1 3 2 3 8 61 2 0 0 0 0

     10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 2 5 43 5 5

      9. Ostatné dlhodobé záväzky
(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 1 6 4 43 8 8 3

      8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 1 0 03 6 7

      7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 098

      6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 097

      5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 096

      4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
(471A) 095

      3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej
osobe (471A) 094

      2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092

Ozna-
čenie

a
STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

6
Bežné účtovné obdobie

5

Kontrolné číslo   súčet (r. 065 až r. 118) 999 7 4 3 6 7 77 8 4 0 2 3

Súvaha
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Výkaz ziskov a strát

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT

Za obdobie od

Mesiac Rok

do

Mesiac Rok

Obec

Telefón Fax

E-mail

PSČ

Zostavený dňa:

Schválený dňa:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Účtovná závierka Účtovná závierka

riadna

mimoriadna

priebežná

zostavená

schválená

(vyznačí sa x)

MF SR č. 25157/2/2003 Strana 1

k

IČO

od

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje vyplňujte paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Predkladá sa 1x súčasne s daňovým priznaním k dani z príjmov a 1x do 30 dní odo dňa schválenia príslušným orgánom účtovnej
jednotky miestne príslušnému daňovému úradu.

Ulica Číslo

/ /

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

(v tisícoch Sk)31 .  12 .  2006

3 6 0 3 3 9 8 7 X X

1 2006 12 2006

G A M O  A . S .

A K C I O V Á  S P O L O Č N O S Ť

K Y J E V S K É  N Á M E S T I E 6

9 7 4 0 4 B A N S K Á  B Y S T R I C A

0 4 8 4 3 7 2 0 0 4

2 8 .  2 .  2 0 0 7

   VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27

MF SR č. 25157/2/2003 Strana 2

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 IČO 3 6 0 3 3 9 8 7

I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
(543 až 546, 548, 549) 26

   VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648) 25

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku
činnosť (557, 558, 559) 24

   V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov
z hospodárskej činnosti (657, 658, 659) 23

G. Tvorba rezerv na hospodarsku činnosť a zúčtovanie
komplexných nákladov budúcich období (552, 554, 555) 22

   IV.
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a
účtovanie vzniku komplexných nákladov budúcich období
(652, 654, 655)

21

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a
predaného materialu (541, 542) 20

  III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19

E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku (551) 18

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17

    4. Sociálne náklady (527, 528) 16

    3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15

    2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11

   2. Služby (účtová skupina 51) 10

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 09

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08

     3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07

     2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 
(+/- účtová sk. 61) 06

  II.1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05

  II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04

+ Obchodná marža r. 01-02 03

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02

  I. Tržby za predaj tovaru (604) 01

Ozna-
čenie

a

Text

b

Číslo
riadku

c

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2
Bežné účtovné obdobie

1

Skutočnosť

2 2 4 5 6 4 3 0 1 3 4 7

1 9 7 0 1 3 2 5 7 8 8 3

2 7 5 5 1 4 3 4 6 4

2 8 3 1 1 1 1 6 9 3 6 9

2 7 9 0 8 9 1 6 9 3 6 9

4 0 2 2

1 7 9 1 5 5 1 3 8 4 4 4

2 8 5 9 3 7 4 1 9

1 5 0 5 6 2 1 3 1 0 2 5

1 3 1 5 0 7 7 4 3 8 9

1 0 1 9 2 2 4 6 2 5 5

7 6 2 2 6 3 6 3 7 8

1 8 0 1 7 4

2 3 4 8 1 8 7 9 4

2 0 3 5 9 0 9

2 8 3 2 3 5

9 4 8 1 2 5 6 4

1 6 0 9 4 2 9 1

2 7 4 5 4 3 3

1 2 2 3 1 1 1 4 0 4

1 5 4 3 3 1 2 7 9 4

4 9 3 1 5 2 9

1 3 0 5 5 3 0

1 5 6 7 1 1 7 8

7 9 1 2 5 5 0
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T.1.  - splatná (591, 595) 54

MF SR č. 25157/2/2003 Strana 3

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 IČO 3 6 0 3 3 9 8 7

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53

*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 
r. 30 - r. 31+ r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40- r. 41 + r. 42
- r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49 + (- r. 50) - (- r. 51)

52

S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51

  XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50

R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú
činnosť (579) 49

   XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov
z finančnej činnosti (679) 48

Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574) 47

   XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti
(674) 46

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45

   XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44

O. Kurzové straty (563) 43

   XIII. Kurzové zisky (663) 42

N. Nákladové úroky (562) 41

   XII. Výnosové úroky (662) 40

M. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na
derivatové operácie (564, 567) 39

   XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy
z derivatových operácií (664, 667) 38

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37

   X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36

      3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35

      2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a
podielov (665A) 34

  IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe
a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 33

   IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 
r. 33 + r. 34 + r. 35 32

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31

   VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30

*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
r. 11- r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 +
r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28)

29

J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 28

Ozna-
čenie

a

Text

b

Číslo
riadku

c

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2
Bežné účtovné obdobie

1

Skutočnosť

1 7 9 1 8 2 2 4 3 0

4 3 1 9 0 3

9 5 5 1 1 5

8 3 0 2 2 8

1 0 3 1 2 7 4

3 7

1 6 3 4 1 3 6 6

- 2 3 5 6 - 6 1 7

3 1 9 6 4 5 4 4

3 0 9 5 4 4 7 7

Ozna-
čenie

a

MF SR č. 25157/2/2003 Strana 4

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 IČO 3 6 0 3 3 9 8 7

Kontrolné číslo   súčet (r. 01 až r. 64) 99 1 4 9 6 0 5 91 8 0 4 0 4 8

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
(+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 1 7 2 6 91 2 3 6 6

Z. Prevod podielu na výsledku hospodárenia spoločníkom
(+/- 596) 63

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 
r. 57 - r. 58 - r. 59 62

    2.  - odložená (+/- 594) 61

V.1.  - splatná (593) 60

V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59

U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58

 XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
r. 29 + r. 52 - r. 53 56 1 7 2 6 91 2 3 6 6

     2.  - odložená (+/- 592) 55 6 71 0 1

Text

b

Číslo
riadku

c

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2
Bežné účtovné obdobie

1

Skutočnosť

Výkaz ziskov a strát
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     3. Rezervy (+/-) 05

     2. Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného
dlhodobého majetku (+) 04

A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku (+) 03

     4. Opravné položky (+/-) 06

     5. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia 07

     6. Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku 08

     7. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-) 09

     8. Nákladové (+) a výnosové úroky (-) 10

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na
účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným
majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou
položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na
výsledok hospodárenia

11

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 12

     2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 13

     3. Zmena stavu zásob (-/+) 14

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v
iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),
(súčet Z/S + A.1. + A.2.)

16

A.6. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) 20

A.7. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) 21

A Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti
(súčet A.1. až A.7.) 22

Strana 1

Ozna-
čenie

a
TEXT

b
Číslo
riadku

c
Bežné účtovné obdobie

1
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
2

Z/S Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-) 01

CASH FLOW

A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou
z príjmov (súčet A.1.1.až A.1.8.) (+/-)

02

     4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku,
s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)

15

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností (+) 17

A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do finančných činností (-/+) 18

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

IČO 3 6 0 3 3 9 8 7

1 5 5 6 2 2 1 8 1 3

1 3 4 1 9 - 2 6 0

9 4 8 1 2 5 6 4

1 5 2

3 2 0 2 1 3 9 0

8 1 2 - 9 9 9

5 8 3 - 3 5 6 9

- 1 3 3 5 1 1 4 2

5 2 4 - 7 8 8

- 3 5 4 0 9 4 1 3 0 5

- 1 1 2 2 8 - 8 5 4 4 2

- 2 7 0 4 8 1 3 4 3 8 4

2 8 6 7 - 7 6 3 7

- 6 4 2 8 6 2 8 5 8

- 9 5 5

2 1 8 3 1

- 6 6 7 8 - 6 8 3 6

4 5 7 4 5 1 4 7 8

A.5.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-)

19 - 3 1 9 6 - 4 5 4 4

   6. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 28

   4. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) 26

   2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 24

   7. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 29

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní 31

C.3. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku 33

C.5. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) 35

C.6. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) 36

Strana 2

Ozna-
čenie

a
TEXT

b
Číslo
riadku

c
Bežné účtovné obdobie

1
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
2

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku 23

CASH FLOW

C.2.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností (-) 32

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

IČO 3 6 0 3 3 9 8 7

   3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+) 25

B Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B.1. až B.7.) 30

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C Čistý peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C.1. až 6.) 37

D
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných
prostriedkov
(+/-) (súčet A + B + C)

38

E Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia 39

F Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia 40

- 5 8 9 8 4 - 3 6 6 7 9

1 6 0 9 4 2 9 1

4 3 1 9 0 3

- 5 6 9 4 4 - 3 1 4 8 5

- 1 7 7 0 1 2 5 6 3 2

- 1 1 5

1 7 2 6 9

- 4 3 2 2 5 5 1 7

- 5 2 8 0 2 4 5 5 1 0

8 7 7 6 3 0

3 4 9 6 1 8 7 7 6 3

   5. Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do
investičnej činnosti (-) 27

C.4.
Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do
finančných činností (-) 34

Výkaz Cash flow
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POZNÁMKY
k účtovnej závierke

k   31. decembru  2006

 

 fyzickej osoby, ktorá je
  

  

     

           

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

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

Spoločnosť GAMO a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená podľa zakladateľskej zmluvy zo dňa 23.
novembra 1998 a do obchodného registra bola zapísaná 23. decembra 1998 (Obchodný register Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 550/S).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
- kúpa a predaj tovaru za účelom predaja
- poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti počítačovej techniky a sietí
- montáž a servis v oblasti spotrebnej a výpočtovej techniky
- montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky
- projektovanie elektrických zariadení, počítačových sietí a káblových rozvodov
- konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát a prenosu informácií
- poskytovanie služieb v oblasti marketingu
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- reklamná a propagačná činnosť
- poskytovanie telekomunikačných služieb prístupu k sieti INTERNET

3. Priemerný počet zamestnancov
Priemerný evidenčný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2006 bol 189, z toho 10 riaditeľov úsekov
(vrcholový manažment) a 22 vedúcich oddelení (vrátane riaditeľov pobočiek). V roku 2005 bol 91, z toho
12 vedúcich zamestnancov.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2006 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1.
januára 2006 do 31. decembra 2006.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2005, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená
valným zhromaždením Spoločnosti zo dňa 6. apríla 2006.

Prijaté uznesenie č. 4:
Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo rozdelenie zisku za rok 2005 vo výške Sk 17 269 447,05
nasledovne:
- výplata dividend akcionárom vo výške Sk 17 269 000,-; na jednu akciu Sk 1 726 900,-
- rozdiel vo výške Sk 447,05 prevedený na účet sociálneho fondu

6. Iné informácie
Spoločnosť uzatvorila k 31.decembru 2005 so spoločnosťou Železiarne Podbrezová a.s. „Memorandum

o spolupráci“, ktorým deklarovali vôľu spoločne podnikať v oblasti informačných technológií formou
spoločného podniku. 1. januára 2006 došlo k zlúčeniu odboru informatiky Železiarne Podbrezová a.s. so
spoločnosťou GAMO a.s. V roku 2006 do Spoločnosti kapitálovo vstúpila spoločnosť Železiarne
Podbrezová a.s.

Spoločnosť sa k 1. októbru 2006 registrovala ako platca DPH v Českej republike, DIČ: CZ681527376.

Poznámky



05

57

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán: Predstavenstvo Predseda: Ing. Richard Tannhauser
Podpredseda: Ing. Jozef Urban
Členovia: Iveta Milčíková

Ing. Peter Turek
Ing. Mária Niklová
Ing. Ľuboš Žiak

Dozorný orgán: Dozorná rada Predseda: Ing. Ľudovít Ihring
Členovia: Ing. Ján Banas

Ján Betka
Ing. Július Voskár
Ing. Branislav Školník
Ing. Miroslav Šteňo

Na základe Notárskej zápisnice N 36/6 zo dňa 12. apríla 2006 došlo k zmene stanov a členov orgánov
Spoločnosti. Ďalej došlo aj k zmene akcionárskej štruktúry. 510 ks akcií Spoločnosti, predstavujúcich 51%
základného imania Spoločnosti, bolo prevedených so súhlasom valného zhromaždenia na nadobúdateľa
Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová. Pôvodní akcionári previedli všetky
(GAMO Consulting s.r.o.) alebo časť akcií na ŽP a.s. v takomto zložení:

  Por.
  číslo

 

Akcionár
 
 

Počet prevádzaných
akcií na ŽP a.s.

 v ks

1.  GAMO Consulting s.r.o. 300
2.  Ing Marián Gajdoš 30
3.  Ing. Július Voskár 30
4.  Ing. Vladimír Demčík 30
5.  Ing. Ivan Krušpán 30
6.  Július Varga 30
7.  Dušan Lovič 30
8,  Ján Betka 30

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

  Por. Akcionár Výška podielu Podiel na Iný podiel
  číslo na základnom imaní hlasovacích na ostatných

  absolútne v Sk v % právach v % položkách VI
     ako na ZI v %
1.  Železiarne Podbrezová a.s.             12 750 000,-       51 51  
2.  Ing. Marián Gajdoš               1 750 000,- 7 7  
3.  Ing. Július Voskár             1 750 000,- 7 7  
4.  Ing. Vladimír Demčík             1 750 000,- 7 7  
5.  Ing. Ivan Krušpán            1 750 000,- 7 7  
6.  Július Varga             1 750 000,- 7 7  
7.  Dušan Lovič             1 750 000,- 7 7  
8.  Ján Betka               1 750 000,- 7 7

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.,
Podbrezová. Do konsolidačného poľa vstupujú obchodné spoločnosti, v ktorých majú ŽP a.s. priamu, alebo
nepriamu majetkovú účasť na ZI a táto dosahuje výšku minimálne 20%. ŽP a.s. dosahujú majetkovú účasť
v Spoločnosti 51 %, teda Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidačného poľa, a to metódou úplnej konsolidácie.
Konsolidovaná účtovná závierka sa nachádza v sídle spoločnosti ŽP a.s.

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok účtovná jednotka oceňuje pri nákupe obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu
obstarania vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním. Majetok nadobudnutý darovaním, vytvorený
vlastnou činnosťou, pokiaľ je obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady je oceňovaný reprodukčnou
obstarávacou cenou. Touto cenou oceňuje aj novozistený v účtovníctve doteraz nezachytený majetok.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje priamymi nákladmi vynaloženými na výrobu
alebo inú činnosť a vnútropodnikové náklady, na základe rozúčtovania výrobno-obchodnej réžie.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume Sk 50 000,- alebo nižšie účtuje Spoločnosť na ťarchu
účtu 518600 Software. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako Sk 50 000,- zaradila
Spoločnosť do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume Sk 30 000,- alebo nižšie účtuje Spoločnosť na ťarchu
účtu zásob (analytický účet 112). Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka
do dlhodobého hmotného majetku.

Technické zhodnotenie (TZ) dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré v úhrne za zdaňovacie
obdobie neprevyšuje sumu Sk 30 000,-, Spoločnosť účtuje priamo do nákladov a eviduje na
podsúvahových účtoch.
TZ dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré v úhrne za zdaňovacie obdobie prevyšuje sumu
Sk 30 000,-, Spoločnosť priraďuje k jednotlivému druhu majetku ako TZ a odpisuje podľa odpisového
plánu. Ak je majetok odpísaný, TZ sa zaradí ako samostatný majetok a odpisuje sa podľa odpisového
plánu.

Účtovná jednotka zostavila pre bežne účtovné obdobie účtovný odpisový plán pre dlhodobý majetok,
ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.
Daňovo je dlhodobý majetok odpisovaný podľa § 22-29 zákona č. 595/2003 o dani z príjmu.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je Sk 50 000,- a nižšia, sa odpisuje
jednorazovo pri uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia
cena je Sk 30 000,- a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení majetku do používania. Na základe
rozhodnutia Spoločnosti (podľa posúdenia životnosti a účelu) sa niektoré druhy drobného dlhodobého
majetku uvedú do používania ako dlhodobý majetok a odpisujú sa podľa odpisového plánu.
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Odpisový plán dlhodobého majetku:

Druh Doba
odpisovania

Metóda Spôsob

Počítače 4 roky časová lineárny
Telefóny 4 roky časová lineárny
Ostatné prístroje a
zariadenia

4 roky
   6 rokov
12 rokov

časová lineárny

Dopravné prostriedky 4 roky časová lineárny
Dopravné prostriedky -
autorádia

4 roky časová lineárny

Inventár 6 rokov časová lineárny
Budovy, haly , stavby 30 rokov časová lineárny
Software 3 roky

5 rokov
časová
časová

účtovný
účtovný

2. Zásoby

Zásoby sa účtujú podľa spôsobu A v zmysle Účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Skladová evidencia je vedená elektronicky v ekonomickom
systéme QI v module Sklady. Materiál a tovar sa na sklad prijíma na základe faktúry – daňového dokladu,
pokladničného dokladu pri nákupe v hotovosti a na základe prevodiek zo skladov pobočiek Spoločnosti.
Náklady s obstaraním zásob (doprava, poštovné, clo a i.)  predstavujú obstarávacie náklady, ktoré sa
zahrňujú do ceny zásob a evidujú sa na samostatnom analytickom účte 131/A.  Štvrťročne sa rozpúšťajú
do nákladov nasledovne:

 koeficient pohybu
    tovaru na sklade za mesiac

uplatnený mesačný náklad z účtu 131 =        X
 konečný zostatok účtu

    131 k 30. bežného mesiaca

          predaj tovaru za bežný mesiac
koeficient pohybu tovaru =    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    na sklade za mesiac stav skladu k 1. bežného mesiaca + nákup tovaru za bežný mesiac

Nakupované zásoby Spoločnosť oceňuje obstarávacími nákladmi. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
(nedokončená výroba) oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré tvoria priamy materiál a priame mzdy. K
31.decembru 2006 Spoločnosť nedokončenú výrobu neeviduje.
Výdaj zo skladu je oceňovaný priemernou cenou, ktorá je prepočítaná váženým aritmetickým priemerom,
ktorého prepočet sa vykonáva pri každom skladovom pohybe.
Prebytky na zásobách oceňuje v reprodukčných cenách.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

3. Finančný majetok, pohľadávky a záväzky

Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky Spoločnosť oceňuje ich menovitou hodnotou. Pri
oceňovaní používa slovenskú a cudziu menu Na slovenskú menu ich prepočítava kurzom z kurzového

lístka NBS a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Spôsob uplatnený pri prepočte údajov v cudzích
menách na Sk v okamihu uskutočnenia účtovného prípadu:

- pohľadávky kurz devízy NBS
- záväzky kurz devízy NBS
- nákup peňažných prostriedkov v hotovosti kurz devízy NBS, nákup korešpondenčná banka
- výdaj peňažných prostriedkov v hotovosti kurz devízy NBS
- bankové operácie na účte v slovenskej mene kurz nákup – predaj korešpondenčná banka
- bankové operácie na účte v cudzej mene kurz devízy NBS
- záväzky – tuzemské v cudzej mene kurz devízy NBS

Finančný majetok, pohľadávky a záväzky ocenené cudzou menou sú k 31. 12. prepočítané kurzom NBS.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť v januári 2006 nakúpila dlhodobý nehmotný majetok od spoločnosti Železiarne Podbrezová
a.s. s cieľom správy majetku na základe kúpnej zmluvy č. 13/Gp/2006.

1a) Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný Riadok Ocenenie    Stav na
majetok podľa položiek súvahy na začiatku  konci

súvahy bežného Prírastky Úbytky Presuny bežného
 účtovného  (+ -) účtovného

  obdobia    obdobia
Software        007 1 329      34 113 35 442
Spolu:        004 1 329      34 113 35 442

1b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

  Stav na    Stav na
Oprávky a opravné Riadok začiatku bež.  Presuny konci bež.

Položky podľa súvahy účtovného Prírastky Úbytky ( + - ) účtovného
položiek súvahy obdobia  obdobia

Oprávky k software      007 1 242        2 607 3 849
Spolu:      004 1 242        2 607 3 849

1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku

  Zostatková Zostatková
  hodnota na hodnota na konci

Zostatková hodnota podľa položiek Riadok začiatku bežného bežného
súvahy súvahy účtovného účtovného

  obdobia obdobia
Software 007 87  31 593
Spolu: 004 87  31 593
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2. Dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť v januári 2006 nakúpila dlhodobý hmotný majetok od spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
s cieľom správy majetku na základe kúpnej zmluvy č. 13/Gp/2006.

2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku

  Ocenenie    Stav na
Dlhodobý hmotný Riadok na začiatku  Presuny konci

majetok podľa položiek súvahy bežného Prírastky Úbytky ( + -) bežného
súvahy  účtovného   účtovného

  obdobia    obdobia
Samostatné hnuteľné veci
a súbory  hnuteľných veci 016 29 602 29 205 4 826  53 981

Ostatný dlhodobý majetok 019      315      66        381

Spolu: 013 29 917 29 271 4 826    54 362

2b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

  Stav na    Stav na
Oprávky a opravné Riadok začiatku bež.  Presuny konci bež.

Položky podľa súvahy účtovného Prírastky Úbytky ( + - ) účtovného
položiek súvahy obdobia  obdobia

Oprávky k samostatným
hnuteľným veciam
a a súborom hnuteľných
vecí

016 23 097         9 259       4 826 27 530
Oprávky ostatnému
dlhodobému hmotnému
majetku 019       155               95       250

Spolu: 013 23 252         9 354       4 826  27 780

2c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku

  Zostatková Zostatková
  hodnota na hodnota na konci

Zostatková hodnota podľa položiek Riadok začiatku bežného bežného
súvahy súvahy účtovného účtovného

  obdobia obdobia
Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí 016 6 505 26 451
Ostatný dlhodobý majetok 019    160      131
Obstaraný dlhodobý majetok

020     0          0
Spolu:

013 6 665   26 582

3. Dlhodobý finančný majetok

3a) Obstarávacia cena dlhodobého finančného majetku

  Ocenenie    Stav na
Dlhodobý finančný Riadok na začiatku  Presuny konci

majetok podľa položiek súvahy bežného Prírastky Úbytky ( + -) bežného
súvahy  účtovného   účtovného

  obdobia    obdobia
Pôžičky účtovnej jednotky
v konsolidovanom celku 027 0 0

4. Zásoby

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob tovaru bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky k tovaru k 31.
decembru 2006. Zníženie hodnoty zásob tovaru bolo spôsobené rýchlym pokrokom v oblasti IT
a znížením trhových cien tovaru na trhu IT.

  Stav na    Stav na
Opravné Riadok začiatku bež.  Presuny konci bež.

Položky podľa súvahy účtovného Tvorba Zníženie ( + - ) účtovného
položiek súvahy obdobia (zvýšenie) (použitie) obdobia

Opravná položka k tovaru      039 0           86 86
Spolu:      033 0           86 86

5. Pohľadávky

5a) Opravné položky k pohľadávkam

      Stav na    Stav na
Dôvod tvorby, Riadok začiatku bež. Tvorba Zníženie Zrušenie konci bež.

Zníženia, zrušenia súvahy účtovného  účtovného
 obdobia  Obdobia

Pohľadávky po lehote
splatnosti do 180 dní 131              201 63 269
Pohľadávky po lehote
splatnosti nad 365 dní 282             513 150 645

Pohľadávky po lehote
splatnosti nad 365 dní 288            506 280 514
Pohľadávky po splatnosti
z úrokov z pôžičky 100 % 1 1 0
Úroky z omeškania
DeTeWe Slovakia   100 % 382 382
Spolu:       048 1 084             1220 494 1810

5b) Pohľadávky podľa splatnosti

Text Hodnota
Pohľadávky do lehoty splatnosti 59 863
Pohľadávky po lehote splatnosti 36 807
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5c) Veková štruktúra pohľadávok

v lehote splatnosti po splatnosti

Druh
menej ako
1 rok

   1-5
rokov

Spolu menej ako
1 rok

viac ako
1 rok

Spolu Spolu

Pohľadávky
z obchodného styku        57 865   57 865      36 156         651     36 807   94 672

Pohľadávky
z obchodného styku –
dlhodobé     0      0      0
Pohľadávky voči
zamestnancom          1 251      1 251      1 251
Daňové pohľadávky 448 448         448
Iné pohľadávky             299         299         299
Spolu:        59 863        0    59 863      36 156         651    36 807     96 670

6. Krátkodobý finančný majetok

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť
voľne disponovať, okrem termínovaného účtu vedeného v Komerční banke a.s. vo výške EUR 11 280,-.
Tento termínovaný účet je účelovo viazaný účet z dôvodu zabezpečenia bankovej záruky (zádržné)
vystavenej na Ministerstvo financií SR, ktorej platnosť nadobudla účinnosť 31.3.2006 do 15.5.2009.

6a) Významné finančné účty

Stav na   Stav na
 začiatku   konci

Opis krátkodobého finančného majetku bežného Prírastky Úbytky bežného
 účtovného   účtovného
 obdobia   obdobia

Peniaze         1 769      43 662     44 864       567
Účty v bankách      85 994 1 708 296 1 759 897 34 393

6b) Časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

 Stav na   Stav na
 začiatku   konci

Opis položky bežného Prírastky Úbytky bežného
 účtovného   účtovného
 obdobia   obdobia

Náklady budúcich období – poistné       8   1 321    1 193     136
Náklady budúcich období – ostatné    501   3 736       546   3 691
Náklady budúcich období – leasing - úroky      80       15         80        15
Náklady budúcich období – nájomné  1136  5 132    5 132  1 136
Náklady budúcich období – podpora SW         0  4 566    2 284  2 282
Príjmy budúcich období – nevyfakturovaný
zmluvný servis a podpora SW na rok 2007  2 054      301     2 054     301

 3 779 15 071   11 289 7 561

7. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť uzatvorila podľa §788 a násl. Obchodného zákonníka zmluvu s poisťovňou Kooperativa a.s.
Bratislava. Poistený je súbor  hnuteľných vecí, ku ktorým má poistený vlastnícke právo a sú vedené
v účtovnej evidencii poisteného. Poistenie súboru hnuteľných vecí pre prípad poškodenia alebo zničenia
živelnou poistnou udalosťou a pre prípad odcudzenia je dojednané na poistnú sumu Sk 43 200 000,- .
Poistený sa podieľa na plnení každej poistnej udalosti spoluúčasťou vo výške Sk 1 000,-.

Motorové vozidlá sú poistené v poisťovni Kooperatíva a.s. Bratislava. Poistené sú všetky motorové
vozidlá s nosnosťou nad 1,5 t úžitkovej nosnosti vo vlastníctve alebo v užívaní poisteného. Poistenie
súboru osobných motorových vozidiel je dojednané so spoluúčasťou 5%, minimálne však 2 000,- Sk
z každej poistnej udalosti. Poistenie úžitkových motorových vozidiel je dojednané so spoluúčasťou 5%,
minimálne však 5 000,- Sk z každej poistnej udalosti. Maximálne poistné krytie je dojednané na 85%
hodnoty časovej ceny vozidla, znížená o použiteľné zvyšky vozidla.

Poistné zmluvy

Číslo poistnej zmluvy Názov Rozsah poistenia
0804002136 Zásoby 7 913 500,-
0804002136 Hnuteľný majetok 51 408 000,-
0804002136 Poistenie zodpovednosti za škodu 50 000 000,-
51-1245.454-7 Súbor motorových vozidiel

6 521 792 362
Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou MV

5713 Právna ochrana vodičov MV 6 820 000,-

95 - 1945.611 - 0
Úrazové poistenie nemenovaných
osôb prepravovaných MV 29 223,-

36033987 (VS) Poistenie o úrazovom poistení
menovaných  osôb

3 500 000,-/osoba

36033987 (VS) Poistenie o úrazovom poistení
nemenovaných  osôb

350 000,-/osoba

8. Spôsob a výška poistenia zásob

Spoločnosť uzatvorila v roku 2006 podľa §788 a násl. Obchodného zákonníka zmluvu s poisťovňou
Kooperativa a.s. Bratislava. Poistený je súbor zásob, ku ktorým má poistený vlastnícke právo a sú vedené
v účtovnej evidencii poisteného. Poistený súbor zásob pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou
poistnou udalosťou a pre prípad odcudzenia je dojednané na poistnú sumu 7 300 000,- Sk . Poistený sa
podieľa na plnení každej poistnej udalosti spoluúčasťou vo výške 1 000,- Sk.

Spoločnosť v roku 2006 uzatvorila s poisťovňou Kooperativa a.s. Bratislava  poistnú zmluvu
Zodpovednosti za škodu. Ide o poistenie  škôd spôsobených  inému  subjektu v súvislosti s výkonnom
činnosti. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 50 000 000,- Sk. Poistený sa podieľa na plnení každej
poistnej udalosti spoločnosti vo výške 1 000,- Sk.

9. Spôsob a výška poistenia menovaných a nemenovaných osôb

Účtovná jednotka  uzatvorila v roku 2006 poistnú zmluvu, ktorou sú poistené menované a nemenované
osoby, ktoré sú v pracovnom pomere u poistníka poistené pre prípad úrazu. Rozsah poistenia pre
menované osoby je maximálne 3 500 000,00 Sk a pre nemenované osoby maximálne 350 000,00 Sk.
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G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1a) Opis základného imania

Základné imanie bolo zvýšené na základe schválenia valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 6. apríl
2006, a to z nerozdeleného zisku minulých rokov podľa riadnej individuálnej závierky Spoločnosti k 31
decembru 2005. Zvýšenie ZI sa vykonalo zvýšením menovitej hodnoty listinných, kmeňových akc
spoločnosti znejúcich na meno v počte 1 000 ks z doterajších Sk 1 000,- na Sk 25 000,-.

Text Hodnota
Základné imanie celkom 25 000
Počet akcií      100
Menovitá hodnota akcie          1
Základné imanie splatené 25 000
Základné imanie nesplatené
Vlastné imanie 37 566
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % 66,5 %

1b) Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text Hodnota
Účtovný zisk:  17 269
Prídel do zákonného rezervného fondu      
Prídel na zvýšenie základného imania  
Prídel do štatutárnych fondov       
Prídel do sociálneho fondu
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov     
Dividendy                17 269
Nerozdelený zisk minulých rokov      

Iné rozdelenie zisku        

2. Rezervy

 Stav na   Stav na  
 začiatku   konci Predpokla-
Druh rezervy bežného Tvorba Čerpanie bežného daný rok
 účtovného   účtovného použitia
 obdobia   obdobia  
Rezerva na nevyčerpané
dovolenky             770          1 695            770          1 695 R: 2007
Rezerva na nevyplatené prémie za
r.2006        10 870        11 998       10 870        11 998 R: 2007
Rezerva na ročné zúčtovanie
zdravotného poistenia za r.2006                  0             398                 0       398 R: 2007
Rezerva na nevyfakturované
audítorské služby               90             137              90      137 R: 2007
Rezerva na nevyfakturované
spracovanie Výročnej správy              193             175             193       175 R: 2007
Rezerva na nevyfakturovanú
energiu                  0                 5                  0          5 R: 2007

Rezerva na nevyfakturované
spracovanie elektroodpadu                81             170                81     170 R: 2007
Rezerva - krátkodobá - oprava PC              789             233              562     460      R: 2007
Rezerva - dlhodobá - oprava PC                  0             957                  0      957      R: 2009
 Spolu:        12  793        15 768        12  566 15 995  

3. Záväzky

3a) Záväzky podľa splatnosti

Text Hodnota
Záväzky do lehoty splatnosti 132 262
Záväzky po lehote splatnosti   25 838

3b) Veková štruktúra záväzkov

v lehote splatnosti po splatnosti

Druh
menej ako
1 rok

   1-5
rokov

Spolu menej ako
1 rok

viac ako
1 rok

Spolu Spolu

Záväzky z obchodného
styku 79 483 79 483 25 821        17   25 838 105 321

Prijaté preddavky 1 747 1 747 1 747
Nevyfakturované
dodávky 732 732 732
Záväzky voči
zamestnancom 4 112 4 112 4 112
Záväzky zo sociálneho
zabezpečenia 2 827 2 827 2 827
Daňové záväzky - daň z
príjmu 1 326 1 326 1 326
Daň z pridanej hodnoty 0 0 0
Daň z príjmu
zamestnancov 943 943 943
Zrážková daň 93 93 93
Ostatné záväzky 19 19 19

Krátkodobé rezervy 15 038 15 038 15 038
Dlhodobé rezervy 957 957 957
Záväzky z prenájmu -
leasing 2 880 3 883 6 763 6 763
Bankový úver KB 5 000 12 500 17 500 17 500
Záväzky zo sociálneho
fondu 367 367 367
Odložený daňový
záväzok 355 355 355
Spolu: 114 200 18 062 132 262 25 821 17 25 838 158 100

Poznámky
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4. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Zdaniteľný dočasný rozdiel Odložený daňový záväzok
   Hodnota
Účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku  
je vyššia než je jeho daňová základňa                        517
Účtovná hodnota pohľadávky    
je vyššia než je jej daňová základňa                          92
Účtovná hodnota zásob    
je vyššia než je jej daňová základňa                         -16
Dočasný rozdiel vzniknutý z dôvodu zachovania zásady   
Opatrnosti pri tvorbe nedaňových rezerv                       -238

Stav odloženého daňového záväzku k 31.12.2006 355

5. Záväzky zo sociálneho fondu

Text Hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                         100
Tvorba sociálneho fondu                           845
Čerpanie sociálneho fondu                           578
Stav na konci  bežného účtovného obdobia                          367

6. Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci

6a) Bankové úvery

Klient: GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 033 987
Banka: Komerční banka a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 395 074
Zmluva: Zmluva o kontokorentnom úvere č. 06/06/BB

Zmluva o úvere č. 07/06/BB

Na základe zmluvy o úvere č. 07/06/BB sa banka zaviazala poskytnúť Spoločnosti strednodobý úver
v sume Sk 25 mil., na obdobie 5 rokov odo dňa prvého čerpania úveru. Úroková sadzba bola stanovená
ako pohyblivá úroková sadzba, založená na: 1M BRIBOR + odchýlka 0,6 % p.a. Prvé čerpanie úveru
Spoločnosť uskutočnila 23. mája 2006, a to vo výške Sk 20 mil. K 31.12.2006 zostal nedočerpaný
povolený úver vo výške Sk 5 mil. Strednodobý úver je zabezpečený peňažnými pohľadávkami
Spoločnosti, vyplývajúcich z vystavených faktúr do lehoty splatnosti voči spoločnosti Železiarne
Podbrezová a.s. a voči ďalším vybraným odberateľom. Celková výška pohľadávok počas trvania tohto
úverového vzťahu neklesne pod sumu Sk 20 mil.

Na základe zmluvy o kontokorentnom úvere č. 06/06/BB sa banka zaviazala poskytnúť klientovi
krátkodobý kontokorentný úver v maximálnej sume a mene Sk 10 mil. Úroková sadzba pre poskytnutý
úver je stanovená ako pohyblivá, založená na: 1M BRIBOR + odchýlka 0,5 % p.a. Kontokorentný úver je
poskytnutý bez zabezpečenia. Čerpanie úveru je rozdelené na 3-mesačné obdobia v termínoch:
1.obdobie od 19.05.2006 do 16.07.2006
2.obdobie od 17.07.2006 do 16.10.2006
3.obdobie od 17.10.2006 do 16.01.2007
4.obdobie od 17.01.2007 do 16.04.2007

K 31.12.2006 kontokorentný úver Spoločnosť nečerpala.

6b) Bankové záruky

Klient: GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 033 987
Banka: Komerční banka a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 395 074
Zmluva: Rámcová zmluva na poskytnutie neplatobných bankových záruk č. 02/06/BB

Na základe predloženej žiadosti poskytla banka účtovnej jednotke krátkodobý rámec na neplatobné
bankové záruky v maximálnej výške 14 mil. SKK, resp. ekvivalent v EUR, na základe ktorého bude môcť
oprávnene požiadať o vystavenie jednotlivých bankových záruk za predloženú ponuku najneskôr do
15.1.2007. Dodatkom č. 1 zo dňa 15.1.2007 bola rámcová zmluva predĺžená do 15.4.2007.

Poskytnutie rámca je podmienené:
- výpis z obchodného registra;
- tri vlastné bianko zmenky k zabezpečeniu neuhradených platieb z bankovej záruky vrátane sankčných
úrokov, nákladov súvisiacich s poskytovaním bankovej záruky;
- notársky overené podpisové vzory zmenečne zaviazaných osôb;
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné budúce pohľadávky, ktoré vzniknú plnením z bankovej záruky,
okrem bankových záruk za predloženú ponuku, ktoré sú bez zabezpečenia, a budúce pohľadávky, ktoré
vzniknú z tejto zmluvy budú zabezpečené.

7. Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

    Stav na   Stav na
 začiatku   konci

Opis položky bežného Prírastky Úbytky bežného
účtovného
obdobia

účtovného
obdobia

Aktualizácia systému Aesculap r.2007       14       7         14      7
Obnova domén na  r.2007       13      18         13     18
Ročná podpora SW   na r.2007     148 4 515        148 4515
Prenájom modemov a služby ISYS – lekárne         35      35          35      35

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov Opis Suma

Tržby za vlastné výkony  Počítačová technika 125 111

a tovar  Software 32 088
Spotrebný materiál 36 774

 Aktívne prvky sietí a kabeláže 30 591
  Opravy PC techniky 7 488
  Inštalačné práce 1 631
  Školenie 2 884
  Konzultácie, analýzy a projekty 4 660
  Bezpečnosť IT a správa sietí 20 245

Programovanie a služby IS 34 401
   Ostatné služby 15 349

Služby outsorcing 91 909

Služby v poddodávke 100 522

Aktivácia
Dlhodobý nehmotný majetok SW
ŽP Soft 4 022

Poznámky
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Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Nevyčerpané dovolenky zamest. ŽP 493

IBM bonus 67

Provízie INTEL 106

Provízia Microsoft 214

  Náhrady škôd 591

Finančné výnosy  Kurzové zisky celkom 335

  Kurzové zisky ku dňu
  zostavenia účtovnej závierky 494

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov Opis Suma

Náklady za poskytnuté služby Opravy a údržba 2 847

  Cestovné náklady 2 549
  Náklady na reprezentáciu 354
  Náklady na komunikácie 3 487

Služby externé 75 251
Náklady na školenia 1 468
Nájomné 8 774
Náklady na reklamu 9 017
Leasingové náklady 688

   Sprostredkovanie predaja 17 867

Ostatné služby 22 505

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Dary 146
Pokuty a penále 31

  DPH - lízing 320
  Príspevky právnickým osobám 139

Ostatné prevádzkové náklady 149
   Manká a škody 6

Finančné náklady  Kurzové straty celkom 746

 Kurzové straty ku dňu
 zostavenia účtovnej závierky 285

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie

Text Hodnota

  Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná                                      3 095
  Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná
  Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená                                         101
  Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená  

Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom
hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane
z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov.

Text Hodnota
Splatná daň 3 095
Odložená daň (záväzky +, pohľadávky -) 101
Účtovaná daň z príjmov spolu 3 196
HV pred zdanením 15 460
HV pred zdanením vynásobený sadzbou dane z príjmov 2 937
Rozdiel medzi zaúčtovanou daňou a vypočítanou daňou 259

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Druh položky Opis položky (číslo zmluvy)
Obstarávacia

cena
Záväzok   k
31.12.2006

Prenajatý majetok z leasingu 120917 362 275
Hodnota leasingu, záväzok z 120801 281 211
leasingu B.O.F leasing a. s. 122531 287 227

122605 768 609
122485 914 725
124139 455 287
124198 833 525
124143 455 287
124331 455 287
124330 455 287
124199 978 617
124197 848 535
124144 455 287
124545 879 576
124537 858 562
125206 1535 1077
126013 482 360
126442 542 418
126443 542 418
SPOLU 12 384 8 570

Drobný majetok vedený v
 operatívnej evidencii Drobný majetok 22 103

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by voči nej viedol iný subjekt.

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

 Súčasní členovia orgánov Bývalí členovia orgánov

 štatutár- dozor- iných štatutár- dozor- iných

 nych ných  nych ných  

Peňažné príjmy 114 59  0       7  

Poznámky
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N. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSOB

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú údaje v tabuľke č. 2:

Obchodné meno alebo meno a priezvisko Sídlo alebo bydlisko
         Železiarne Podbrezová a.s.  Podbrezová
         ŽDAS, a.s.  Žďár nad Sázavou, CZ
         ŽP – Gastroservis, s.r.o.  Valaská
         ŽP PRAKO s.r.o.  Prakovce
         ŽP TRADE, s.r.o.  Podbrezová
         Tále, a.s.  Tále

         GAMO Consulting spol. s r.o.  Banská Bystrica
         ActivIT spol. s r.o.  Banská Bystrica
         YMAN Slovakia spol. s r.o.  Banská Bystrica

Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami:

  

Spriaznená osoba Hodnota obchodu Druh obchodu

   
Železiarne Podbrezová a.s.  108 952 Predaj VT, služby outsorcing,  programovanie -výnosy
Železiarne Podbrezová a.s.    58 591 Predaj majetku ŽP - náklad
Železiarne Podbrezová a.s.      7 562 Služby – prenájom, podpora SW, ostatné - náklad
ŽDAS, a.s.     33 954 Predaj výpočtovej techniky, programátor. práce - výnos
ŽP – Gastroservis, s.r.o.         757 Predaj výpočtovej techniky a projekt. práce -výnosy
ŽP – Gastroservis, s.r.o.        800 Stravovacie služby - náklad
ŽP PRAKO s.r.o.        392 Predaj výpočtovej techniky a servisné služby -výnosy
ŽP TRADE, s.r.o.        197 Predaj výpočtovej techniky  -výnosy
Tále, a.s.         625 Predaj výpočtovej techniky a servisné služby -výnosy
GAMO Consulting spol. s r.o.     17 375 Sprostredkovanie,  prenájom - náklady
GAMO Consulting spol. s r.o.          258 Predaj výpočtovej techniky a servisné služby -výnosy
ActivIT  spol. s r.o.          645 Predaj výpočtovej techniky a servisné služby -výnosy
ActivIT  spol. s r.o.          185 Odborné služby  - náklady
YMAN Slovakia spol.s r.o.           90 Predaj výpočtovej techniky a servisné služby -výnosy
YMAN Slovakia spol.s r.o.      1 872 Reklamná a marketing. činnosť - náklady

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Ku dňu, ku ktorému sa zostavovala účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nastali nasledovné
významné skutočnosti:

Spoločnosť GAMO a.s. sa so spoločnosťou Železiarne Podbrezová a.s. dohodla o ukončení vzájomného
spoločného podnikania. V roku 2006 nastalo zlúčenie s odborom informatiky ŽP a.s. a od 1.3.2007 bude
odbor informatiky pôsobiť na trhu ako samostatný podnik pravdepodobne so 100% účasťou spoločnosti ŽP
a.s. K 1.3.2007 sa končí aj poskytovanie outsourcingových služieb pre ŽP a.s., ktoré vyplývali zo zmluvy č.
14/Gp/2006. Po vzájomnej dohode prebehne aj spätný predaj majetku zo spoločnosti GAMO a.s. do
spoločnosti ŽP a.s., ktorý bol v roku 2006 v správe spoločnosti GAMO a.s.

Poznámky
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