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Vážení zákazníci, partneri, vážení spolupracovníci a akcionári

Rok 2008 bol 18. rokom pôsobenia spoločnosti GAMO, a. s. na trhu informačných techno-
lógií. Tak ako trh a prostredie podlieha zmenám, tak aj spoločnosti na ňom pôsobiace sa zme-
nám nevyhnú. Počas roka 2008 dobiehal proces zmien naštartovaný 
ešte v predošlom období s dopadom na zmenu interných procesov 
a vnútornej štruktúry, s dominantným cieľom profilovať spoločnosť 
GAMO ako spoľahlivého partnera našich zákazníkov, s dôrazom na 
kvalitu služieb a riešení.

Počas roku 2008 bolo naše snaženie zamerané na posilnenie 
kompetencií v oblasti komplexných riešení so zameraním na vlastné 
služby a pridanú hodnotu, ako aj celkového zefektívnenia činností. 
Všetky realizované zmeny boli uskutočňované tak, aby sme aj naďalej 
posilňovali naše postavenie na trhu, ako aj naďalej rozvíjali dôveru 
našich zákazníkov a obchodných partnerov.

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

Rok 2008 nebol z pohľadu obratu spoločnosti najúspešnejší, 
avšak aj vďaka realizovaným zmenám sa nám podarilo dosiahnuť 
už po niekoľký rok po sebe nárast tržieb v oblasti služieb a zvýšiť 
podiel služieb na celkových tržbách. Taktiež nastal posun v kľúčo-
vých ukazovateľoch ekonomickej efektivity fungovania spoločnosti, 
čo predstavuje dobrý základ na naplnenie ambicióznych očakávaní 
v budúcich obdobiach.

Verím, že rok 2009 bude ďalším úspešným rokom nášho pôso-
benia na trhu IKT. Som presvedčený, že kvalitou našej práce sa nám 
podarí udržať priazeň zákazníkov, pre ktorých je IT dôležitým prvkom ich každodenného fun-
govania. Sme pripravení podporiť ich v riešení ich požiadaviek – od jednoduchých dodávok či 
opráv techniky, až po realizáciu poskytovania komplexných služieb.

Tak, aby sa pre nás všetkých stala naša práca hrou.

Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Dear customers, partners and co-operators, dear shareholders

The year 2008 has been the 18th year of GAMO operation on the Information Technology 
market. As the market and all its conditions are going through changes, in the same way 

are changing the IT companies too. During the year 2008 we have 
continued with internal pro cesses changes, started in previous year, 
with aim to improve internal processes and internal structure. As the 
main goal we focused on profiling the GAMO company as reliable 
IT partner for our customers, with emphasis on quality of provided 
services and solutions.

In the 2008 we have spent significant effort to strengthen our 
competencies within the providing of complete IT solutions, as well 
as on improvement of our services and added value. All changes and 
improvements fall into line of keeping and strengthening our market 
position, as well as develop fair and partner relationship with our cus-
tomers and partners.

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

The year 2008 was from the total turnover point of view not the 
best one, but thanks to executed changes we have increased reve-
nues from own services in line with previous years. Share of services 
on total revenues has rising trend too. We have also improved key 
performance indicators in economy area, which means stable basis 
for reaching the ambitious anticipations in the future.

I believe that the year 2009 will be the next successful year of our 
acting on the Slovak IT market. I will express my confidence, that 
through quality of our work we can satisfy all requirements and win 

favour of our current customers, 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 complete IT services.

Just to keep our mission - where work is play.

Ing. Richard Tannhauser
chairman of the board of directors, general director

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA / LETTER FROM CEO
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VÍZIA, POSLANIE, ZÁKLADNÉ HODNOTY A CIELE / VISION, MISSION, BASIC VALUES AND GOALS

VÍZIA
GAMO – spoľahlivý partner v oblasti informačných technológií

POSLANIE
Uvedomujeme si, že jedinou možnosťou dlhodobého úspechu nás a našich zákazníkov 

je kvalita služieb. Preto je naším poslaním poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti 
informačných technológií.

Naši zákazníci sa potrebujú sústrediť na svoje podnikanie. GAMO, a. s. poskytuje prostred-
níctvom moderných informačných technológií riešenia vtedy, keď ich potrebujú a ktoré plne 
vyhovujú ich požiadavkám.

ZÁKLADNÉ HODNOTY
• Čestný a korektný prístup k 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, zlepšovanie firemných procesov

CIELE
Marketing a obchod
• Trvale zlepšovať starostlivosť o zákazníka
• Budovať značku, prezentovať poslanie a odbornosť firmy smerom k odbornej a laickej ve-

rejnosti

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 zákazníkovi poskytli komplexnosť služieb v oblasti IT

Financie
• Nástrojmi controllingu smerovať firmu k vyššej efektivite a produktivite
• Optimálne využívať vlastné a cudzie zdroje pre zabezpečenie solventnosti a likvidity spo-

ločnosti

VISION
GAMO  a reliable partner in the area of IT

MISSION
We do realize that the only chance of a long-term success ours and of our customers is the 

quality of the products. Therefore our mission is to provide complex services and solutions 
in the area of IT.

Our customers need to focus to their own business. GAMO, a. s. provides through mo-
dern IT the solutions in such a time, when they are needed and which fully meet customers´ 
requirements.

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, prejudices and discrimination 
• Protection of the goodwill, of intellectual property, of all the company’s assets
• Observance of legislation, security and quality rules, improvement of internal company 

processes

GOALS
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 temporal public

Technology
• Through the application of very new 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 external financial resources because of the securing of re-

sponsibility and cash position
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Obchodné meno: GAMO a. s.

Sídlo: Kyjevské námestie 6
 974 04 Banská Bystrica

IČO: 36 033 987
DIČ: 2020087498
Identifikačné číslo pre DPH: SK 2020087498

Dátum založenia: 23. 11. 1998 (od 9. 10. 1991 ako s. r. o.)
Dátum zápisu: 23. 12. 1998

Právna forma: Akciová spoločnosť
Zaregistrované: obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica 
 Oddiel: Sa Vložka číslo: 550/S

Pobočky: Bratislava
 Liptovský Mikuláš
 Košice
 Žilina

Štatutárny orgán: Predstavenstvo
 Ing. Richard Tannhauser, predseda predstavenstva
 Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva
 Iveta Milčíková, člen predstavenstva
 Ing. Marián Zolcer, člen predstavenstva

Trade name: GAMO a. s.

Site: Kyjevské námestie 6
 974 04 Banská Bystrica
 Slovak republic

Registration No: 36 033 987
Tax reg. No: 2020087498
VAT ID. No: SK 2020087498

Established: November 23rd, 1998 (since October 9th 1991 as Ltd.)

Legal form: Joint stock company
Registered at: Law court in Banská Bystrica, 
 Commercial Register volume: Sa Record No: 550/S

Branch Offices: Bratislava
 Liptovský Mikuláš
 Košice
 Žilina

Statutory Body: 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
 Ing. Marián Zolcer, Member of the Board of Directors

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE / IDENTIFICATION DATA
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História spoločnosti GAMO, a. s. začala vo februári roku 1991 vznikom spoločnosti GAMO 
spol. s r. o., ktorá sa po rokoch úspešného pôsobenia transformovala do súčasnej podoby 
akciovej spoločnosti na prelome rokov 1998 a 1999. GAMO, a. s. si od svojho vzniku bu-
dovalo pozíciu spoľahlivého a odborne zdatného partnera, ktorý je schopný implementovať 
progresívne produkty a riešenia. 

GAMO svojím 18-ročným pôsobením ovplyvňovalo rozvoj odvetvia informačných techno-
lógií na Slovensku prakticky už od jeho počiatku. Popri globálne pôsobiacich zahraničných 
spoločnostiach je jedným z neprehliadnuteľných čisto slovenských subjektov na poli infor-
mačných technológií. 

GAMO sa v súčasnosti orientuje na poskytovanie hardvérovej infraštruktúry pre segment 
stredných zákazníkov, ako aj náročné IT riešenia pre zákazníkov vyžadujúcich nepretržitú pre-
vádzku ich systémov. Vychádzame z dlhodobo zvládnutých produktov, ku ktorým implementu-
jeme najnovšie technológie, akými sú napríklad virtualizácia či blade riešenia. Samozrejmos-
ťou je integrácia a konsolidácia celkového IT vybavenia u zákazníka.

V oblasti softvérových riešení sa GAMO zameriava na špecifické riešenia pre vybrané trho-
vé segmenty. Dlhodobo sa venujeme segmentu zdravotníctva, GIS riešeniam pre zákazníkov 
zo sieťových odvetví, či riešeniam pre oblasť školstva a vzdelávania. Disponujeme tímom skú-
sených analytikov, dizajnérov a programátorov, ktorí sú schopní navrhnúť a vyvinúť špecifické 
aplikácie pre konkrétne potreby zákazníkov

Samozrejmosťou a zákazníkmi často požadovanou službou je technická podpora. Poskytu-
jeme ju nielen pre nami dodávané systémy, ale nezriedka pre celé IT vybavenie. Tu je GAMO 
schopné poskytovať zákazníkom široké portfólio služieb – od jednoduchých opráv a konfigu-
rácií, cez vzdialenú správu a manažment, až po služby s garantovanými parametrami typu SLA. 
Tu plne využívame novointegrované Help Desk riešenie.

Tradične poskytovanou službou sú tiež školenia a certifikačné testy v oblasti IT. V spoloč-
nosti máme široký tím lektorov, schopných poskytnúť kvalitné a odborné IT tréningy. Akre-
ditované testovacie miestnosti pre ECDL testy v 4 mestách zasa ponúkajú možnosť získať 
medzinárodne uznávané IT certifikáty. 

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

Kvalita, ako aj inovatívnosť našich riešení sú postavené na profesionalite našich pracov-
níkov. Systémom autorizácií našich špecialistov sa nám podarilo vybudovať tím schopný 
garantovať požadovanú úroveň riešení a služieb. So všetkými výrobcami, ktorých produkty 
GAMO, a. s. používa, máme vybudované a dlhodobo rozvíjané partnerské vzťahy podložené 
odbornými a technologickými certifikátmi.

The history of GAMO, joint stock company has begun in February 1991, when GAMO Ltd. 
company was established. Since 1999, after years of successful operation the company was 
transformed into the present form of the joint-stock company. Since the beginning of a joint 
stock company GAMO has built its position as relevant and reliable partner, who can imple-
ment the most progressive products and solutions. 

With its 18 years long 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 currently focus on deliveries of hardware infrastructure for segment of medium enter-
prises, as well as on sophisticated IT solutions for customers, who require smooth and con-
tinuous operation of their systems. Our solutions are based on well adopted products, which 
we combine with latest technologies, such as virtualization or blade concept. As a matter 
 of course we integrate and consolidate the whole IT environment at the customer.

Within the software solutions area, GAMO focus on specifically oriented vertical segment 
solutions. Long term we address our solutions to healthcare, GIS solutions for utilities seg-
ment, or education and learning organizations. We dispose team of skilled analysts, designers 
and programmers, able to design and develop tailored specific application to meet particular 
customer requirements.

As necessity, we provide technical support and maintenance services. Here mentioned 
services we provide not only for our installed systems, but in majority cases for the whole IT 
environment. GAMO is able to provide wide range of services – starting by simple mainte-
nance and configurations, through remote administration and management, up to SLA based 
services. Here we fully use newly integrated HelpDesk solution.

As a traditionally provided service we organize IT trainings and certification tests. We have 
team of qualified lectors, able to practice very interactive trainings. Approved ECDL testing ro-
oms across whole Slovakia offer ability to gain internationally accepted IT skills certificates.

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 and further develop close relationships, supported by achieved professional and 
technological certificates.

PROFIL SPOLOČNOSTI / COMPANY PROFILE
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GAMO A OBLASŤ JEHO AKTIVÍT / GAMO AND ITS LINE OF BUSINESS

TRH S IT NA SLOVENSKU 2008
Stručná charakteristika

Slovenský trh s informačnými technológiami (IT) charakterizovala v uplynulých rokoch vy-
soká dynamika rastu. Kým celkový rast v krajinách Európskej únie (EÚ) predstavoval jednotky 
percent, Slovensko dosahovalo medziročný rast vyše 10 %. Podobný vývoj sa predpokladal 
aj v budúcnosti, pričom ťahúňom rastu na Slovensku boli identifikované najmä IT služby, soft-
vérové aplikácie a projekty informatizácie financované zo štrukturálnych fondov EU v Operač-
nom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS) pre roky 2007 – 2013. 

Slovenský IT trh v roku 2008, podobne ako ostatné európske IT trhy nebol poznačený dô-
sledkami finančnej krízy, ktorá sa začala prejavovať v poslednom kvartáli roka 2008. Celkový 
ročný nárast bol do značnej miery dosiahnutý počas prvých troch kvartálov, vyhliadky na rok 
2009 nie sú také optimistické. 

Ako sa však píše v publikácii Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
Information Technology Outlook 2008, „výhľad odvetvia informačných a komunikačných 
technológií (IKT) je omnoho nepriaznivejší ako pred niekoľkými rokmi. So zhoršujúcimi sa 
ekonomickými podmienkami, recesiou v oblasti OECD a prudko upadajúcou podnikateľ-
skou a spotrebiteľskou dôverou sa mimoriadne zhoršili aj predpoklady týkajúce sa investícií 
v rámci IKT. Makroekonomické predpovede, ukazovatele krátkodobého cyklického výstupu 
a podnikateľská a spotrebiteľská aktivita ukazuje, že rast IKT v štátoch OECD bol v roku 
2008 pomalší ako v roku 2007 o asi 4 %. 

V priebehu ďalších 18 mesiacov bude rast IKT v rámci krajín OECD pravdepodobne nulový 
a sprevádzať ho budú značné turbulencie, keďže sektor finančných služieb – jeden z hlav-
ných vertikálnych IT segmentov - sa reštrukturalizuje a reálna ekonomika prechádza význam-
ným poklesom. Vo všeobecnosti sa však IT služby 
a softvér budú naďalej rozvíjať, spolu s novými 
riešeniami zameranými na internet a komunikácie 
a infraštruktúrou, keďže predstavujú významnú 
časť spotreby a sú čiastočne odolné voči recesii. 
Všeobecný nárast môžeme očakávať pred kon-
com roku 2009 spolu s obnovou rastu HDP.“

Navyše investície do IT podliehajú cyklickým 
výkyvom, ktoré závisia od intervalu obnovy zaria-
dení ako aj faktorov vyvolaných vonkajšími vplyvmi 
– prechod na rok 2000, zavedenie meny EURO, 
či rastu HDP ako celku. 

Na obrázku je uvedené porovnanie rastu IT trhu 
v krajinách EU (západné krajiny EU, celá EU, tri 
krajiny s najvyššími celkovými výdavkami na IT) 
a vývoja slovenského IT trhu.

THE INFORMATIONAL TECHNOLOGIES MARKET IN SLOVAKIA
Briefly characteristics

Slovak Informational Technologies (IT) market has gone through previous years a way de-
scribed by dynamics growth rate. While in the EU-15 countries reported increase in value of IT 
market by single %, Slovak IT market grew more than 10 %. The similar outlook was predicted 
also for next years, when the main growth areas for Slovak IT market was identified as IT servi-
ces, software applications, and projects co-funded by Operational Program Informatization 
Society (OPIS) allocated for Slovakia for the period 2007–2013. 

The Slovak IT market was during the year 2008 not influenced by the financial crisis, which has 
been raised during last quarter of the year 2008. The total annual growth rate was reached mainly 
during first three quarters. Outlook for the year 2009 is not optimistic as in previous years.

As it was published in the OECD Information Technology Outlook 2008, "the outlook for 
the information and communications technology (ICT) sector is much less favourable than in 
recent years. With economic conditions deteriorating, recession in the OECD area and busi-
ness and consumer confidence falling sharply, global projections for ICT spending have been 
revised sharply downwards. Macroeconomic forecasts, short-term cyclical output indicators 
and business and consumer activity show ICT growth in OECD countries to be slower in 2008 
than in 2007 at around 4 %. 

Over the next 18 months, ICT growth is likely to be below zero for the OECD with consi derable 
turbulence as the financial services sector restructures and the real economy expe riences a deep 
economic downturn. However, IT services and software will generally grow, along with new Internet 
and communications-related products and infrastructure as they are an essential part of spending 
and partly recession-proof. A general upturn cannot be expected before the end of 2009 in 

parallel with renewed GDP growth.”
Moreover, IT investments are highly cycli-

cal, depending on life–cycle of installed infra-
structure, as well as on external factors, such 
as Y2k problem, adoption of EURO currency, 
or GDP growth in general.

On the chart is showed comparison of IT 
growth rate in EU (west EU countries, whole 
EU, Top 3 countries with highest total IT 
spending) and in Slovakia, divided by total IT 
market and PC market.
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Vývoj veľkosti trhu a trhový podiel GAMO
Prognózy od analytických spoločností predikovali slovenskému IT trhu na rok 2008 nárast 

o cca 12 %. Uvedený rast mal byť dosiahnutý hlavne z tržieb za softvér a služby, ktorých podiel 
sa trvale a dlhodobo zvyšuje. Týmto sa trh približuje k štandardnej štruktúre známej v krajinách 
pôvodnej EÚ. 

Slovensko tým, že vstúpilo do EÚ, má na obdobie rokov 2007 – 2013 okrem prirodzeného 
organického vývoja aj dodatočný zdroj rozvoja vo forme čerpania fondov EÚ. Operačný plán 
Informatizácia Spoločnosti (OPIS) prispeje celkovou čiastkou vo výške 993 mil. EUR, čo je 
objem porovnateľný s ročnou veľkosťou celého IT trhu. Podľa analytickej spoločnosti IDC 
tento operačný program predstavuje 2,5 percentuálneho bodu navyše ku celkovému organic-
kému rastu, ktorý sa na Slovensku očakáva.

Výdavky na IT produkty a služby v prepočte na obyvateľa Slovenska stále predstavujú v po-
rovnaní s priemerom EÚ iba približne 1/3, teda nízke hodnoty. V porovnaní s krajinami V4 je 
Slovensko na 3. mieste. Teda priestor na rast trhu existuje. 

V roku 2008 sa zrealizovali projekty súvisiace s prechodom Slovenska na menu EURO, 
čo si vyžadovalo okrem úprav informačných systémov aj čiastočnú obnovu IT infraštruktúry. 
Naopak, z projektov súvisiacich s Operačným programom Informatizácia Spoločnosti sa ne-
podarilo spustiť žiaden z významných projektov, preto reálny prínos OPISu v roku 2008 bol na 
celkovom IT trhu zanedbateľný.

GAMO dosiahlo v roku 2008 obrat vo výške 373,8 mil. Sk. (12,4 milióna EUR). V porovna-
ní s predošlými rokmi to predstavuje medziročný pokles obratu o 26,7 %. Z pohľadu štruktúry 
tržieb sa však podarilo zvýšiť tržby za vlastné služby, ktoré predstavovali vyše 63 % z celkového 
obratu. Tržby z predaja hardvéru naopak poklesli. 

Ak by sa brali do úvahy údaje za roky 2006 a 2007 očistené o outsourcingový kontrakt rea-
lizovaný v roku 2006 a v prvých dvoch mesiacoch roka 2007 a s ním spojený predaj hardvéru 
v roku 2007, je výsledkom roka 2008 pokles celkových tržieb o 13,9 %. 

Trhový podiel spoločnosti GAMO na slovenskom IT trhu v roku 2008 dosiahol približne 
1,29 %, čo predstavuje voči roku 2007 pokles o 0,31 %.

Napriek týmto výsledkom hodnotíme rok 2008 ako rok, počas ktorého došlo k výraznej 
zmene štruktúry tržieb s priaznivými dopadmi na vybrané ekonomické ukazovatele a celkovú 
pridanú hodnotu, ako aj pridanú hodnotu na zamestnanca. 

Market size development and market share of GAMO
All forecasts of renowned analytics predicted to the Slovak IT market stable growth rate, 

for the year 2008 was estimated by 12 %. As main growing areas were identified services and 
software, which share is continuously rising. The market growth rate is slowing as the market 
matures and moves to structure known from the EU – 15 countries. 

Slovakia, by its entering into EU has for the period 2007-2013 can utilize, in addition to or-
ganic market growth, also supplemental growth facilitator – EU funding. Operational Program 
Informatization Society (OPIS) will contribute in total amount of 993 M€, which is value com-
parable with one year IT market size. According to IDC, this operational program represents 
contribution of 2.5 % to the total IT growth rate.

The IT products and services spending calculated “per capita” represents approximately 
only 1/3 in comparison with EU average IT spending. In comparison with V4 countries Slovakia 
takes 3rd place. Thus there exist stable fundamentals for future market development.

During the year 2008 were in Slovakia performed several IT projects related to adoption 
of new EURO currency. This issue has raised demand on new or upgrade of existing IT in-
frastructure. By contraries, projects funded by OPIS are still in preparation phase, thus the 
influence of EU funding on the IT market size are negligible in 2008.

GAMO has reached in the year 2008 total revenues SKK 373.8 m (app 12.4 MEUR). In 
comparison with previous years, it represents annual decrease by 26.7 %. From the revenues 
structure, IT services and software represented 63 %. Hardware sales decreased. 

If we take into account economic results reached in previous two years (2006, 2007), 
adjusted by terminated outsourcing contract, the result is quite different. In 2007 was the 
outsourcing contract active for first two months, termination was followed by sale of hardware 
equipment. In this case, result of the year 2008 represents revenue decrease by 13.9 %.

Market share of GAMO on the Slovak IT market 2008 represent approximately 1.29 %, 
which shows decrease by 0.31 %.

In spite of here mentioned results, we can evaluate the year 2008 as an year, when GAMO 
changed its revenues structure with positive impact on economic and performance indicators, 
added value, as well as added value per employee.

GAMO A OBLASŤ JEHO AKTIVÍT / GAMO AND ITS LINE OF BUSINESS
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GAMO akciová spoločnosť je slovenskou IT spoločnosťou bez účasti zahraničného či rizi-

kového investičného kapitálu, pôsobiacou na trhu už 18 rokov. Od roku 1991, kedy vo februári 
vzniklo združenie GAMO elektronik, sme si vybudovali pozíciu relevantného a spoľahlivého 
partnera, schopného implementovať progresívne technológie a riešenia. 

GAMO v súčasnosti nie sú len počítače či počítačové siete, ale i schopnosť navrhnúť, im-
plementovať a integrovať náročné riešenia IT infraštruktúry. Navrhujeme a realizujeme systémy 
podporujúce kritické podnikové aplikácie, kedy naše riešenia umožňujú správcom a manažé-
rom IT prediktívne predchádzať poruchám. Vďaka skúsenému a odborne zdatnému tímu kon-
zultantov, softvérových analytikov, dizajnérov a programátorov dokážeme vyvinúť ucelené apli-
kácie a riešenia. Sme relevantným partnerom v oblasti vzdelávania a certifikačných testov.

GAMO, joint stock company is purely Slovak IT company built from scratch into a one 
of major IT players on the Slovak IT market during previous 17 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.

GAMO – that aren’t only computers or computer networks, but also the possibility to de-
sign, implement and integrate large-scale IT infrastructure projects. Not infrequently we de-
sign, deploy and manage systems for critical organizational IT systems, when our solution 
offers to IT administrator predictively recognize and fix possible failures. Thanks to our skilled, 
professionally capable team of specialists, we can develop comprehensive software applica-
tions and solutions. We are reliable partner for IT education and certification.

MÍĽNIKY VÝVOJA SPOLOČNOSTI / MILESTONES OF COMPANY DEVELOPMENT
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1991
Posledný februárový deň vzniká združenie (vtedy ešte konzorcium) fyzických osôb pod ná-
zvom 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 počítačových 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 je-
seň organizuje 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 
spoločnosti 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 infor-
mačných technológií. 

2005
Podpísanie dohody medzi Železiarňami Podbrezová, a. s. a GAMO, a. s. o pričlenení odboru 
informatiky ŽP ku GAMO a o poskytovaní plného outsourcingu informačného systému ŽP. 
Spolu s rozhodnutím o outsourcovaní IT služieb bolo prijaté aj rozhodnutie o podieľaní sa na 
manažérskej kontrole v spoločnosti, ktorá outsourcing poskytuje. 

2007
Ukončenie outsourcingového kontraktu so Železiarňami Podbrezová, a. s. a opätovné plné 
prevzatie vlastníckej a aj manažérskej kontroly pôvodnými akcionármi. 
Strategickým cieľom je poskytovanie kvalitných, integrovaných komplexných riešení spolu so 
schopnosťou integrovať projekty nasadenia IT u zákazníka. 

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, Com-
pany Limited. The company has five 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 chan-
ged. GAMO focuses its attention on the Slovak market. For the first time GAMO gives a good 
account of itself in the COFA X expo in Bratislava, in autumn GAMO organises Lannet – a spe-
cialized 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, implementa-
tion, technical support, trainings and consultations in the area of Information Technology.

2005
Agreement between Železiarne Podbrezová a. s. (ŽP) and GAMO, a. s. about undertaking the 
IT department of 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 manage-
ment rights in GAMO by Železiarne Podbrezová has been taken. 

2007
Outsourcing contract with ŽP was terminated, and the company was undertaken by origin 
shareholders again. Our strategic aim is providing of the quality, integrated complex solutions 
with ability of integration IT projects at the customer. 

MÍĽNIKY VÝVOJA SPOLOČNOSTI / MILESTONES OF COMPANY DEVELOPMENT
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA / ORGANIZATIONAL CHART
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PREDSTAVENSTVO/ BOARD OF DIRECTORS
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
Ing. Marián Zolcer – člen predstavenstva / Member of the Board of Directors

DOZORNÁ RADA / SUPERVISORY BOARD
Ing. Július Voskár – člen dozornej rady / Member of the Supervisory Board
Ing. Branislav Školník – člen dozornej rady / Member of the Supervisory Board 
JUDr. Ján Betka – člen dozornej rady / Member of the Supervisory Board

od 12. 6. 2009 / since June 12th, 2009
Ing. Marián Gajdoš – predseda dozornej rady / Chairman of the Supervisory Board
Ing. Ivan Krušpán – člen dozornej rady / Member of the Supervisory Board
Ing. Branislav Školník – člen dozornej rady / Member of the Supervisory Board

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT / BOARD OF MANAGEMENT 
Ing. Richard Tannhauser – generálny riaditeľ / General Director 
Iveta Milčíková – ekonomický riaditeľ / Economic Director 
Ing. Peter Turek – asistent GR, predstaviteľ manažmentu kvality / General Director Assistant / Quality Management Representative 
Ing. Marián Zolcer – riaditeľ Úseku informačných technológií / Informational Technologies Division Director 
Ing. Peter Vladyka – riaditeľ Úseku informačných systémov / Informational Systems Division Director 
Ing. Jarmila Pinková – riaditeľka pre ľudské zdroje / Human Resources Director 

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT / STATUTORY BODY AND COMPANY MANAGEMENT
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Richard Tannhauser

36 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.
Po absolvovaní katedry automatizovaných systémov riadenia na Fa-

kulte elektrotechniky a informatiky STU Bratislava v roku 1996 nastúpil 
do GAMO, a. s. na pozíciu technického špecialistu na oddelení dáto-
vých komunikácií, a postupne prešiel viacerými 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.

Peter Turek
51 rokov, pochádza z Prešova.
Absolvoval elektrotechnickú fakultu VŠT v Košiciach, odbor počíta-

čové systémy. Od roku 1983 pracoval v ZVT Banská Bystrica v rôznych 
technických funkciách. V roku 1993 nastúpil ako IT manažér do spo-
ločnosti GAMO, spol. s r. o. Od roku 1997 zastával pozíciu výrobno-
technického riaditeľa a od roku 2000 aj funkciu zmocnenca pre kvalitu. 
Vznikom akciovej spoločnosti v roku 1999 bol nominovaný za predsedu 
dozornej rady a od roku 2003 je členom predstavenstva akciovej spo-
ločnosti. Od marca 2007 je podpredsedom predstavenstva.

Od 1. 1. 2006 pôsobí na pozícii asistenta generálneho riaditeľa a zá-
roveň predstaviteľa manažmentu kvality.

Iveta Milčíková
43 rokov, pochádza zo Zvolena.
Absolvovala Strednú ekonomickú školu v Banskej Bystrici, odbor vše-

obecná ekonomika. Od roku 1985 pracovala na Pozemných stavbách, 
podnikové riaditeľstvo Banská Bystrica v rôznych ekonomických funkciách. 
V roku 1992 nastúpila ako ekonómka do spoločnosti GAMO, spol. s r. o. 
a od roku 1994 zastávala funkciu vedúcej učtárne. Od roku 1998 za-
stávala funkciu vedúca účtovníctva a daní v spoločnosti GAMO, a. s. 
V roku 1999 bola nominovaná za členku dozornej rady a od augusta 
2005 je členkou predstavenstva akciovej spoločnosti. 

Od 1. 1. 2006 zastáva pozíciu riaditeľky Ekonomického úseku.

Richard Tannhauser
36 years, born in Banská Bystrica.
After graduation at Faculty of Electrical Engineering of the Technical 

University in Bratislava, at the Department of Automation control sys-
tems he started work in GAMO as data communication technical spe-
cialist. Stepwise he has gone through various positions.

Until his appointment 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 responsible for technological development 
scope and company’s future direction. 

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

Peter Turek
51 years, born in Prešov.
Graduated at the Faculty of Electrical Engineering of the Technical Uni-

versity in Košice, at the Department of Computers systems. From 1983 
he worked for ZVT Banská Bystrica holding in various technical positions. 
In 1993 he joined GAMO Ltd. as IT manager. From 1997 he held the 
position of 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, as vice-chairman acts since March, 2007.

Since January 1st, 2006 he has held the position of General Manager 
Assistant and Quality Management Representative.

Iveta Milčíková
43 years, born in Zvolen.
She graduated at the Economy high school with general economy 

specialization in 1985. After study she joined Pozemné stavby Banská 
Bystrica, where she worked at corporate headquarter and held vari-
ous 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 has been appointed as Financial Direc-
tor in GAMO.

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT / STATUTORY BODY AND COMPANY MANAGEMENT
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Marián Zolcer
28 rokov, pochádza zo Šiah.
Absolvoval ekonomickú Fakultu Univerzity Mateja Bela, špecializácia 

Riadenie malých a stredných podnikov. Už počas vysokoškolského štú-
dia spolupracoval so spoločnosťou GAMO ako servisný špecialista. Po 
ukončení štúdia nastúpil na pozíciu vedúceho oddelenia počítačových 
systémov.

Od 1. 1. 2006 bol vymenovaný za riaditeľa Úseku informačných 
technológií. Od 15. decembra 2008 pôsobí ako člen predstavenstva 
spoločnosti.

Peter Vladyka
39 rokov, pochádza z Medzilaboriec. 
Vyštudoval Technickú Univerzitu v Košiciach odbor Automatizované 

systémy riadenia výrobných procesov v strojárstve (1987 – 1992).
Po ukončení štúdia pracoval v Železiarňach Podbrezová, kde sa po-

dieľal na vývoji prevádzkového informačného systému, neskôr pracoval 
v spoločnosti Banka Slovakia a. s. ako administrátor bankového infor-
mačného systému.

Od roku 1999 pracoval v spoločnosti Asseco Slovakia, a. s. v pozí-
ciách analytik, vedúci úseku a riaditeľ divízie DWH & BI. V spoločnosti 
Asseco Slovakia sa podieľal na vývoji Business Intelligence systémov 
pre oblasť poisťovníctva a zdravotníctva. 

Od 23. 6. 2008 zastáva pozíciu riaditeľa Úseku informačných systé-
mov GAMO, a. s.

Jarmila Pinková
40 rokov, pochádza z Rimavskej Soboty.
Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor ekonomi-

ka práce. Od roku 1991 pôsobila na rôznych pozíciách v oblasti riade-
nia ľudských zdrojov. V roku 2006 nastúpila do GAMO, a. s. na pozíciu 
asistent riaditeľa pre RĽZ. 

Od 1. 1. 2008 zastáva pozíciu riaditeľky pre RĽZ.

Marián Zolcer
28 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 Information Tech-
nologies Department Director in GAMO. Since December 15th, 2008 
he also acts as a member of the Board of Directors.

Peter Vladyka
39 years, born in Medzilaborce.
Graduated at the Technical University in Košice, with specialization 

for production processes, automated control systems in machinery in-
dustry (1987 – 1992).

He started his career in Železiarne Podbrezová, a. s. where he was 
engaged in development of operational information system. Conse-
quently acted as the banking information system administrator in Banka 
Slovakia, a. s.

Since 1999 he worked at Asseco Slovakia, a. s. in various positions: 
analyst, department manager and director of DWH &BI Division. His ac-
tivities were focused on development of Business Intelligence (BI) sys-
tems for insurance and healthcare customers.

Since June 23rd, 2008 he helds the position of Informational Sys-
tems Department Director in GAMO.

Jarmila Pinková
40 years, born in Rimavská Sobota. 
Graduated at the University of Economics in Bratislava, specialization 

economy of work. Since 1991 she worked in various positions in the 
human resources management. In 2006 she started to work at GAMO 
as a Human Resources Director Assistant. 

Since January 1st, 2008 she has held the position of Human Re-
sources Director in GAMO.

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT / STATUTORY BODY AND COMPANY MANAGEMENT

riaditeľ úseku informačných technológií, 
člen predstavenstva/ 
Information Technologies Department 
Director, Member of the Board of Directors

Riaditeľ úseku Informačných systémov / 
Informational Systems Department Director

riaditeľka pre ľudské zdroje / 
Human Resources Director
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Spoločenská zodpovednosť je pre GAMO súčasťou kultúry a štýlu podnikania. V jej duchu 

skvalitňujeme medziľudské vzťahy a vytvárame pozitívnu atmosféru nielen vo firme, ale i v jej 
podnikateľskom okolí. Počas roka 2008 bolo snahou spoločnosti GAMO, aby cez aktivity 
v oblasti spoločenskej zodpovednosti potvrdila status firmy, ktorá sa správa eticky, prispieva 
k ekonomickému rastu a zvyšuje kvalitu života svojich zamestnancov, komunity i celej spo-
ločnosti. 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. 

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

V roku 2008 sme v oblasti vzdelávania prispeli nadácii Junior Achievement Slovensko – 
Mládež pre budúcnosť, ktorá poskytuje mladým ľuďom na Slovensku ekonomické vzdelávanie 
prostredníctvom praktických programov, prepája ich s podnikateľským sektorom a dáva prí-
ležitosť rozhodovať a orientovať sa v ekonomike voľného trhu ešte pred zapojením do pra-
covného 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. 
Taktiež intezívne spolupracujeme s akademickým prostredím na pôde univerzít podporou ich 
spoločenských ako aj odborných podujatí. 

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

Aktivity spoločnosti GAMO v oblasti informačných technológií majú len mierny dopad na 
kvalitu životného prostredia. Hlavným opatrením, ktoré spoločnosť GAMO prijala na ochranu 
životného prostredia, je separovaný zber (kartonáž, umelé hmoty, ...) s jeho následným odvo-
zom na recykláciu.

GAMO má snahu aj o aktívnejšiu spoluprácu s médiami v rámci sprostredkovania význam-
ných informácií o dianí v spoločnosti smerom k obchodným partnerom, zamestnancom a širo-
kej verejnosti. Externá komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom publikovania tlačových 
správ v médiách, zverejňovaním informácií na našej webovej stránke, každoročnou distribú-
ciou ročnej správy a iných tlačových materiálov, v neposlednom rade osobným kontaktom na 
pravidelných stretnutiach a podujatiach pripravovaných pre našich partnerov i zamestnancov.

Social responsibility has for GAMO 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 2008 we have done a significant 
effort, in order to validate through social responsibility activities our status as a company, 
which behaviours ethically, contributes to economic 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.

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

During the year 2008 we have donated to the Junior Achievement Slovakia foundation 
supporting young people in their professional growth, which gets the youth through practical 
trainings closer to the enterprises. Thanks to these activities, young people can take the 
oppor tunity to orientate themselves within the free trade economy before they start their 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 the Rotary Club of 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. We are also in very close rela-
tion with academic institutions, where we support their professional and social activities, too.

Through our goals in the area of social responsibility, we empower the positive image 
of GAMO, our business activities towards the community, towards our part ners and employees, 
too. GAMO traditionally organizes a number of company events such as Sport day, Christmas 
Cabbage Soup or Santa Claus Party taken 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 (paste-
boards, plastics, etc.) with consequent return to the recycling centres of waste materials is the 
important arrangement of GAMO.

In GAMO we are interesting in active cooperation with media to share our substantial infor-
mation with customers, business partners and wide community. External communication we 
realize through actual news and information on our web site, through press releases published 
by relevant media. Annual report represents also one of communication means. Last, but 
not least, we communicate with our partners and customers on the face-to-face contacts, 
on regular or occasional base.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
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GAMO V MÉDIÁCH / GAMO IN MEDIA

MAGAZÍN

2/2008 13

Mb/s. Výsledný obraz potom dosa-

huje kvalitu domáceho kina.   

Videokonferenčné zariadenia

umožňujú podporovať aj protokoly

X.21, V.35,RS366, RS449, G703.

S rastom rýchlosti prenosu dát

v počítačových sieťach sa zvyšujú aj

nároky na videokvalitu. Kvalita ob-

razu bez HD, s HD a UHD je závislá

od používanej kamery a od zariade-

nia, ktoré dokáže spracovať takýto

obraz. Pri problémoch s prenosovou

rýchlosťou sa obraz viditeľne

(najmä pri rýchlom pohybe) defor-

muje, vzniká efekt tzv. štvorčeko-

vania, prípadne pohyby sú trhavé.

Pri rokovaniach s minimálnym po-

hybom snímaných osôb je však

tento jav nepatrný a prenos aj na

nižšej šírke pásma priepustnosti

dáva uspokojivý výsledok. Na skva-

litnenie výsledku prenosu sa po-

užíva softvér, ktorého úlohou je

počas prenosu záznamu neustále

optimalizovať veľkosť prenášaných

dát v nadväznosti na obraz a zvuk,

čím sa môže aj pri nedostatočnej

šírke pásma zabezpečiť prijateľný

výsledok.

Vzťah kvality a ceny
Cena riešenia je úzko spojená

s kvalitou prenosu a používaného

videokonferenčného zariadenia. Na

zabezpečenie rovnakej kvality

musia zariadenia používať a podpo-

rovať rovnaké protokoly. Cenu

ovplyvňujú aj nároky na sieťovú

 infraštruktúru, ktorá má zabezpečiť

kvalitu prenášaného obrazu

a zvuku, ako aj kvalita kamier,

 videokonferenčného zariadenia,

 audiosústavy, mikrofónov, zobrazo-

vacích zariadení (monitor, LCD TV,

plazmový televízor, projektor

a pod.). Keďže sa takéto zariadenia

pre podniky kupujú prevažne na za-

bezpečenie multivideokonferencií,

cena riešenia je závislá od počtu

a kvality jednotlivých zariadení. Za-

riadenia zabezpečujúce HD prenos

s vysokou kvalitou zvuku, vysokou

funkcionalitou a kvalitným reprodu-

kovaním obrazu si vyžadujú obsta-

rávacie náklady aj viac ako milión

korún. V prípade, že videokonferen-

cie nahradia časté mítingy, na ktoré

sa manažéri, členovia tímov alebo

iní zamestnanci dopravovali najmä

letecky, pričom využívali aj ubyto-

vacie služby, môže byť návratnosť

takto vynaložených finančných pro-

striedkov veľmi rýchla.

Rozdiely medzi videokonfe-
renciou a PC s webovou 
kamerou
Najpodstatnejší rozdiel medzi vi-

deokonferenčným riešením a bež-

ným PC s webovou kamerou je

v prenášanej kvalite obrazu, ktorá

je pri videokonferenčnom zariadení

možná až po formáty HD a UHD.

Ďalšia výhoda videokonferenčných

zariadení je možnosť mixovanej vi-

deokonferencie cez IP a ISDN sú-

časne, čo na PC nie je možné.

Veľmi významnú úlohu pri video-

konferenčných zariadeniach zohrá-

vajú najmä videovstupy a výstupy.

Videokonfrenčné zariadenia umož-

ňujú počas videokonferencie vysie-

lať viac videosignálov súbežne,

prepínať viac videosignálov vstu-

pujúcich do videokonferenčného

zariadenia podľa potreby a typu

prednášky. Videokonferenčné za-

riadenia podporujú množstvo pro-

tokolov pre audio a video,

umožňujú pripojiť externé kamery,

ovládať ich zoom a pohyb počas

konferencie. Zároveň je možnosť

využívať videovýstupy pre viacero

monitorov, ale aj výstup na TV,

LCD, plazmu, dataprojektor XGA

a iné podporované zobrazovacie

zariadenia. Videokonferenčné za-

riadenia sú ovládateľné cez počíta-

čovú sieť a podporujú správu

prostredníctvom internetového

prehliadača, pričom ponúkajú pod-

poru širokej škály sieťových proto-

kolov, ako SNMP, Telnet, HTTP,

DNS DHCP, TCP/UDP, ARP. Okrem

videovstupov a výstupov majú vi-

deokonferenčné zariadenia aj kva-

litnejšie možnosti pre audio, ktoré

zabezpečujú potlačenie echo

efektu a šumu, poskytujú prídavný

audiovýstup napríklad aj na ozvu-

GAMO, a. s.

Za viac ako 16 rokov pôsobenia na slovenskom

trhu sme sa vyprofilovali na poskytovateľa komplexných IT rie-

šení. Silnou stránkou je významné poznanie hardvérovej

 infraštruktúry a schopnosti prispôsobiť riešenie potrebám a po-

žiadavkám konkrétneho zákazníka. Odbornosť a kvalifikácia na-

šich ľudí je potvrdená odbornými a technologickými certifikátmi

od takých svetových lídrov, ako sú spoločnosti Intel, IBM, HP,

 Microsoft, Oracle, Cisco, Acer, IFS, MAPINFO a iní.

Našim zákazníkom prinášame riešenia v štyroch hlavných pro-

duktových oblastiach: podnikové informačné systémy, vývoj špe-

cializovaných softvérových aplikácií na zákazku, hardvérová

a komunikačná infraštruktúra a, samozrejme, podpora prevádzky

IT a IS. Na podporu služieb zákazníkom a na účel zefektívnenia

a urýchlenia vybavenia ich požiadaviek uvádzame do života nové

call centrum a internetový obchod GAMO.

Od 23. 11. 1998 ako GAMO, a. s.

Od 9. 10. 1991 ako GAMO, spol. s r. o.

127 zamestnancov

504 mil. SKK obrat za rok 2006

V I Z I T K Á R

PROFILY SLOVENSKÝCH IT F IRIEM

Charakteristika:

Marián Zolcer,

riaditeľ úseku Informačných

technológií

Ivan Čaplovič,

riaditeľ úseku informačných

systémov

Jarmila Pinková,

riaditeľka 

pre ľudské zdroje

Ján Gereg,

obchodný riaditeľ 

Richard Tannhauser,

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Peter Turek,

asistent generálneho riaditeľa 

a podpredseda predstavenstva

GAMO, a. s.

Kyjevské námestie 6, 

974 04 Banská Bystrica

Tel.: 00421 48 4372 111, e-mail: info@gamo.sk, 

http://www.gamo.sk/, http://online.gamo.sk/

Názov spoloènosti:

Kontakt:

Najvýznamnejšie referencie:  

Vedenie: 

Obrat: 

Počet zamestnancov:

Rok zalo�enia (v SR):

V oblasti softvérových aplikačných systémov sa sústreďujeme

na oblasti priemyslu, zdravotníctva, štátnej a verejnej správy,

školstva, sieťových odvetví a distribúcie. V oblasti konsolido-

vaných riešení máme rozsiahle referencie z oblasti malých,

stredných podnikov i veľkých podnikov.

Iveta Milčíková,

ekonomická riaditeľka a členka

predstavenstva
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Potreby a očakávania zákazníkov sa dynamicky vyvíjajú. GAMO, a. s. má v súlade s techno-

logickým pokrokom a týmito požiadavkami zakotvené trvalé zvyšovanie kvality poskytovaných 
riešení nielen vo svojom poslaní, ale aj v každodennej činnosti jej zamestnancov, čo je možné 
iba pri cieľavedomom riadení spoločnosti transparentným a systematickým spôsobom. 
Spoločnosť GAMO, a. s. má vybudovaný a zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality 
podľa normy ISO 9001:2000 už 7 rokov, ktorý platí pre oblasti: 
• 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 sys-

témov a softvérových riešení, 
• návrh, výroba, predaj, inštalácia, servis a údržba počítačov, periférií, počítačových sietí 

a komunikačných systémov, 
• školenia a certifikácie v oblasti informačných technológií predaj produktov a 
• poskytovanie servisných a systémových služieb v oblasti informačných technológií. 

Táto certifikácia znamená garanciu splnenia zákazníckych požiadaviek a dodržania špič-
kovej kvality na medzinárodnej úrovni. Vybudovanie systému na vysokej úrovni procesného 
riadenia bolo potvrdené v októbri 2008 recertifikačným auditom systému riadenia kvality spo-
ločnosťou BUREAU VERITAS Certification . 

Certifikát je zárukou, že GAMO je schopné poskytovať im také výrobky a služby, ktoré 
nepretržite spĺňajú ich najnáročnejšie požiadavky pri dodržaní špičkovej kvality. GAMO chce 
byť neustále spoločnosťou, ktorá rýchlo a kvalitne poskytne komplexné služby na úrovni me-
dzinárodného 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 ktorých prijatie a plnenie zodpovedajú všetci zamestnanci spoločnosti.

KVALITA
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Needs and expectations of customers change dynamically. GAMO, a. s. has in accordan-
ce with technological development and customers’ requirements constituted the sustainable 
quality improvement in its mission. Mission and its fulfilment we acquire through using of the pro-
fessional project management principles, often by usage of use case tools and methodo-
logies. Successful implementation at any customer requires also meaningful management 
based on transparent behaviour. 

GAMO has implemented quality management system according to ISO 9001:2000 since 
2002. Quality management system covers: 
• providing of consulting, analytical and guidance services and operations in area of infor-

mation systems management and maintenance, IT security and communication 
• design, development, implementation, integration, realization and management of infor-

mation 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 certification means guarantee of customers’ requirements satisfaction on the highest 
quality level, comparable with the worldwide companies. High level of process management 
was confirmed by Check audit, performed in October 2008 by BUREAU VERITAS Certifica-
tion, certification body. 

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. 
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.

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 pro-
gresívne produkty a služby, realizované skúsenými a certifikovanými špecialistami. 

Vďaka dokonalému poznaniu hardvérovej infraštruktúry dokážeme naše riešenia prispôso-
biť potrebám a požiadavkám konkrétneho zákazníka. Na uvedenej infraštruktúre zákazníkovi 
nasadzujeme komplexné informačné systémy či GIS aplikácie.

Pre konkrétne oblasti máme pripravené ucelené softvérové riešenia. Dokážeme vyvíjať špe-
cializované softvérové aplikácie prispôsobené potrebám a požiadavkám zákazníka. 

Poskytujeme podporu a servisné služby, ako aj školenia v IT oblasti. 
Stratégiou spoločnosti GAMO je orientácia na také riešenia a služby, ktoré zákazníkom pri-

nášajú zvýšenie ich konkurenčnej schopnosti v podmienkach globálneho trhu a konkurencie. 
V súčasnosti sa IT stáva nevyhnutnou súčasťou fungovania firiem; zabezpečenie ich bezvý-
padkovej a efektívnej prevádzky fungovania je pre nás prioritou. 

PREDMET ČINNOSTI

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

IT
konzultácie

IT
vzdelávanie

Testy
a certifikácia Outsourcing

INTEGROVANÉ RIEŠENIA

Komplexné 
riešenia IKT

Konsolidácia
IT prostredia

Digitálna
škola

MARIE PACS
bezfilmové

zdravotníctvo

Inteligentné
budovy

SW riešenia SW riešenia

GIS Portal
Collaboration

Zdravotníctvo Školstvo

Vývoj
SW aplikácií

Spracovanie
a analýza dát

IS
projekty

Prenájom a hosting
SW aplikácií

SLA služby Bezpečnosť 
IT manažmentVirtualizácia Autorizovaný

servis
Zmluvný
servis

Manažované IT služby Základné IT služby

PC
počítače,

notebooky,
periférie

Servery
blade,

storage,
zálohovanie
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PRODUCTS PORTFOLIO

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. 

Thanks to deep understanding of IT infrastructure, we are able to measure our solution 
exactly on customers’ requirements. Based on this infrastructure we deploy the complex in-
formational systems or GIS applications. 

For vertically defined segments we have specific solutions. Plus we are able to develop 
new software application tailored to measure on customers needs. 

We provide technical support as well as IT trainings. 
Our strategy is orientation to provide such solutions and services, which brings improve-

ment of each customer’s competitive ability in conditions of global market and competition. 
IT becomes more and more inevitable part of the companies operation, providing of the fault-
tolerant and cost-effective systems is our priority.

CUSTOMER SUPPORT

IT
consultancy

IT
trainings

Tests
and certification Outsourcing

INTEGRATED SOLUTIONS

Complex
ICT solutions

IT environment
consolidation

Digital
school

MARIE PACS
filmless

healthcare

Intelligent
buildings

SW riešenia Software services

GIS Portal
Collaboration

Healthcare School 
and Education

Development
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Data
analysis / processing

IS
projects

Hosting
SW aplications

SLA services IT Security
IT managementVirtualization Authorized

maintenance
Contractual

maintenance

Managed IT services Basic IT services

PC
computers,
notebooks,
peripherals

Servers
blade

storage
data backup

LAN
computer and

communication
networks

SW
operational systems

databases
applications

Security
antivirus 
antispam 
firewall

Hardware infrastructure

Software solutions
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©
HARDVÉROVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Systémy, ktoré tvoria základný predpoklad trvalej a bezproblémovej prevádzky informačné-
ho systému u zákazníka. 
• PC – Na základe overených technológií od popredných svetových výrobcov poskytujeme 

komplexné služby v oblasti dodávky a technickej podpory PC techniky a príslušenstva.
• Servery – Certifikovaní špecialisti vykonajú analýzu, navrhnú a zrealizujú technologicky naj-

vhodnejšie riešenia s minimálnymi nárokom na prevádzku a vysokým stupňom spoľahlivosti.
• LAN siete – Po kvalifikovanej analýze dátového prostredia navrhneme a odborne zrea-

lizujeme optimálne riešenie komunikačnej infraštruktúry, vrátane možnosti optimalizácie 
prevádzky a dohľadu nad fungovaním.

• SW – Nadstavba nad hardvérovými prostriedkami, umožňujúca bezproblémový chod infor-
mačnej infraštruktúry zákazníka.

• Security – Poskytujeme komplexné zabezpečenie IS na základe bezpečnostných štandardov.

MANAŽOVANÉ IT SLUŽBY
Prostredníctvom manažovaných IT služieb dokážeme zákazníkom ponúknuť kompletné 

prevzatie zodpovednosti za prevádzku ich IT prostredia, alebo výkon čiastkových činností, 
ktoré zákazník požaduje zabezpečiť externými zdrojmi.
• SLA služby – Služby s vopred definovanými kritériami na ich rozsah, priority, dostupnosť, 

zodpovednosti a záruky. Postaráme sa o bezproblémovú funkčnosť vášho IT prostredia, 
presne podľa vašich požiadaviek. Súčasťou zmlúv je cieľová, ako aj minimálna úroveň 
služieb. 

• Virtualizácia – Virtualizácia je proces/technológia, pri ktorej je fyzický prostriedok nahra-
dený softvérovou vrstvou, ktorá tento plnohodnotne emuluje. Riešeniami realizovanými na 
báze virtualizačných technológií dokážeme efektívnejšie zhodnotiť zákazníkom vynaložené 
investície. Systémy navrhnuté na základe týchto technológií sú nielen ekonomicky výhod-
nejšie, ale zároveň ohľaduplné k životnému prostrediu.

• Bezpečnosť, IT manažment – Na základe zmluvného servisu sme schopní monitorovať, 
riadiť a zabezpečovať IS zákazníka on-line na diaľku. V prípade nepredvídaných okolnos-
tí dostatočne včas vykonať vhodné protiopatrenia, ktoré zabránia výpadku informačného 
systému a eliminujú možné ekonomické dopady na minimum.

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

formational system:
• PC – Based on approved technologies from the global technological leaders GAMO provi-

des complex services in delivery and technical support of PC equipment and peripherals.
• Servers – Certified system specialists perform initial analysis, on which results we design 

and deploy optimal technology solution, with minimized operational requirements and high 
availability features.

• LAN networks – After competently analysis of customer‘s data environment we design 
and realize an optimal solution of communication infrastructure, including the traffic opti-
misation and operation administration.

• SW – Extension of hardware resources, which allows continuous and trouble-free opera-
tion of the IT environment.

• Security – Complex IT security features based on approved security standards.

MANAGED IT SERVICES
Through our managed IT services we can undertook the complete responsibility for smooth 

operation of IT systems. We can also provide particular services, which customer requires 
covering from provider.
• SLA services – Services with exactly defined scope, availability, priorities, responsibili-

ties, guarantees and warranties. We can support your IT system accordingly to your requi-
rements. The SLA specify the level of services, as 'target' and 'minimum'

• Virtualization – Means process / technology, when the physical resource substituted by 
software layer, able to fully emulate them. Through solutions based on virtualization tech-
nologies we can effectively exaluate the hardware investment. Systems with virtualization 
technologies are economically effective and environmental friendly too.

• Security, IT management – Based on service provisioning contract, we are able to con-
trol, manage and administrate the customer’s informational system through on-line remote 
access. In case any emergency situation we are able to do in advance all counter-measu-
res, which protect the informational systems from failure and reduce the related economic 
impacts.

HARDVÉROVÉ PRODUKTY A SLUŽBY / HARDWARE PRODUCTS AND RELATED SERVICES
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HARDVÉROVÉ PRODUKTY A SLUŽBY / HARDWARE PRODUCTS AND RELATED SERVICES

ZÁKLADNÉ IT SLUŽBY
V oblasti základných IT služieb sme schopní poskytovať záručné a pozáručné opravy pre IT 

vybavenie od rôznych výrobcov, ale aj komplexný servis a podporu pre bežne prevádzkované 
riešenia.
• Autorizovaný servis – Na základe získaných autorizácií od popredných IT výrobcov ponú-

kame servisné služby dostupné na celom Slovensku pre výrobky značiek HP, IBM, Lenovo.
• 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.

INTEGROVANÉ RIEŠENIA
• Komplexné riešenia IKT – Náš tím certifikovaných špecialistov s dlhoročnými skúsenos-

ťami vlastnou vývojovou základňou v úzkej spolupráci s poprednými svetovými výrobcami 
IT technológií je pripravený komplexne analyzovať, navrhnúť, zrealizovať, manažovať a ser-
visne zabezpečovať riešenia v oblasti IKT.

• Konsolidácia IT prostredia – Spôsob realizácie serverovej infraštruktúry má dlhodobý 
dopad na celý informačný systém. Konsolidáciou podnikovej infraštruktúry rozumieme 
množinu technologických možností, ktorými docielime celkovú redukciu použitých kon-
štrukčných prvkov tak, aby sme pri nezmenenej funkcionalite dosiahli rovnaký prípadne 
lepší výkon s nižšími celkovými prevádzkovými nákladmi.

 Nami navrhované koncepcie hardvérovej infraštruktúry sú vďaka svojej modularite schopné 
zvládnuť beh existujúcich aplikácií a prispôsobiť sa bez výraznejších problémov akýmkoľvek 
aplikačným nárokom v budúcnosti. Ako servre využívame najmä blade riešenia. Jedná sa 
o riešenie so silnými zabudovanými kontrolnými mechanizmami a prevádzkovou inteligen-
ciou. Systémy, ktoré sa dokážu priebežne monitorovať, dokážu predvídať možné výpadky, 
oznamujú svoje stavy pomocou monitorovacích nástrojov a obsahujú nezriedka zabudo-
vanú redundanciu niektorých hlavných súčastí. Výpadok takejto súčasti tak neovplyvní 
celkový chod systému.

• Inteligentné budovy – Budovy s integrovaným riadiacim systémom pre väčší komfort, 
bezpečnosť a energetickú úspornosť budovy. Z jedného centrálneho bodu ovládate všet-
ky technologické procesy v budove – kúrenie, klimatizácia, osvetlenie, zabezpečovacia 
technika, protipožiarna ochrana, či komunikačná infraštruktúra.

BASIC IT SERVICES
Our basic IT services can help the customers to solve the maintenance requirements – wa-

rranty and post warranty, or provide complete care for their common used IT products.
• Authorized IT equipment maintenance – based on acquired certifications from leading 

IT producers we perform maintenance services attainable on whole Slovakia for products 
HP, IBM, Lenovo.

• Contractual maintenance and support – we are ready for providing wide range 
of IT-related services, starting from simple repairs, up to services with guaranteed respon-
se time and problem solving, directly at the customers site.

INTEGRATED SOLUTIONS
• Complex ICT solutions – Team of our specialists is able to solve complete ICT infrastruc-

ture projects, based on its skills and initial customer’s requirements analysis. Ongoing 
operation support or system administration is common part of our services.

• IT consolidation – The way of design and build of server infrastructure has significant 
impact on the whole information system. As the consolidation of IT infrastructure we deem 
set of technological means, through which we can achieve by the same functioning equal 
or higher computing performance, with lower operational costs.

 Hardware infrastructure systems which GAMO design, are thanks to their modularity able 
to handle multi-application running load, and can be easily upgraded to meet future’s re-
quirements. As servers we use mainly solution based on “blades”. It represents systems, 
which are equipped with strong diagnostics abilities and own operational intelligence. Sys-
tems, which can autonomously monitor themselves, able to predict possible failures and 
report their status for IT administration. Critical parts of the system are installed as redun-
dant, thus any failure has no fatal impact on the IT environment continuous operation.

• Intelligent buildings – Buildings with integrated management system, for comfortable, 
secure and energy savings operation. From single control point we can manage the building 
technological subsystems, such as HVAC (heating, ventilation, air–condition), lights, 
security and safety infrastructure, fire rescue alarms, communication infrastructure.
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SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA A SLUŽBY / SOFTWARE APPLICATIONS AND RELATED SERVICES

GIS RIEŠENIA
Spoločnosť GAMO, a. s. sa v oblasti geografických informačných systémov zaoberá vý-

vojom špecifických zákazníckych riešení, vrátane zberu dát, ich spracovania do mapových 
podkladov, spracovaním grafických schém a ďalších zdrojových údajov, nevyhnutných pre 
tieto systémy. GIS riešenia sú postavené na profesionálnej platforme MapInfo od spoločnosti 
PitneyBowes Business Insight.
• RIS – Špecializovaný a podporný GIS nástroj na správu potrubných systémov a diaľkovo-

dov, určený pre prevádzkovateľov líniových stavieb. RIS v súčasnosti predstavuje „up to 
date“, inovatívne a plne modifikovateľné riešenie pre profesionálnu správu diaľkovodov, 
spĺňajúce vysoké nároky zo strany zákazníkov.

• AQIS – Špecializované riešenie pre správu vodohospodárskych systémov, určené pre 
vodárenské spoločnosti. Systém AQIS umožňuje správu a údržbu potrubných rozvodov, 
technologických objektov vodovodnej a kanalizačnej siete. 

• GenerelIS – Komplexné riešenie pre správu infraštruktúry a efektívnu správu a údržbu 
majetku. 

• MuniGIS – Geografický informačný systém vyvinutý pre potreby mestských, obecných 
úradov a vyšších územných celkov, umožňujúci správu geografických údajov a grafických 
podkladov.

• TourSolver – Logistické riešenie pre optimalizáciu trás rozvozu tovaru a trás obchodných 
zástupcov.

• Geomarketing – Služby pre zákazníkov zamerané na vizualizáciu, analýzu a odhalenie 
skrytých väzieb a trendov vo firemných informáciách prostredníctvom grafického zobra-
zenia na mapovom podklade. Súčasťou služby sú komplexné riešenia pre zber, analýzu 
a vyhodnocovanie údajov. 

RIEŠENIA PRE SEGMENT ŠKOLSTVO
V segmente školstva realizujeme aktivity zamerané na tvorbu produktov pre podporu pro-

cesu vzdelávania.
• Test Answer Processing (TAP) systém – Systém zameraný na organizáciu priebežného 

testovania vedomostí študentov, prijímacích konaní, ankiet a rôznych prieskumov prostred-
níctvom odpoveďových hárkov, bez potreby prístupu skúšaného k výpočtovej technike. 
Systém umožňuje komplexnú správu testov a ich automatizované vyhodnocovanie.

• Digitálna škola – Nové prístupy k vzdelávaniu a testovanie vedomostí, moderné didak-
tické pomôcky, výukový softvér, interaktívna technika, moderná infraštruktúra, vzdelávanie 
učiteľov, e-learning, webové stránky. Spolupráca pri tvorbe obsahovej náplne projektov na 
získanie NFP zo štrukturálnych fondov. 

GIS SOLUTIONS
GAMO is focused on development GIS – Geographical Informational Systems, including 

GIS data collecting and processing, map data resources acquiring, graphical schemes analy-
sis and conversion. Our GIS solutions are based on proven technology MapInfo from Pitney-
Bowes Business Insight.
• RIS – specialized and support-based GIS tool mainly dedicated to support pipelines 

ope rators. Currently RIS represents up-to-date innovative solution, with ability to adopt 
for various usage scenarios (support for accident plans, improved access and handling 
of documentation associated with exact geographic location of the object on the pipeline).

• AQIS – GIS solution developed for water distribution and waste water operators. Solution 
supports management and maintenance of range pipe, water distribution and canalization 
technological parts.

• GenerelIS – complex infrastructure administration tool and facility management / mainte-
nance application

• MuniGIS – GIS for usage on municipal offices (cities, higher tier territory offices) with abi-
lity to manage the geographical data and graphic resources

• TourSolver – Logistics solution for route optimization
• Geomarketing – services related to analysis, visualization and hidden trends identifica-

tion, through graphic data presentation on map background. Services include whole data 
lifecycle – acquisition, analysis, evaluation.

SOLUTIONS FOR EDUCATION SEGMENT
For education organization we have built product, which supports the educational process 

by modern ways.
• Test Answer Processing (TAP) system – Software suite for performing the running tests 

of student’s knowledge’s, preparation and passing the entrance exams, conduct of various 
surveys through automated creation and processing of answer sheet. The whole process 
is supported by IT, including the complex exam management tool, as well as automated 
score evaluation.

• Digital school – New education approaches, innovative didactical equipment and soft-
ware. Interactive devices interconnected by modern IT infrastructure which supports 
e-learning techniques for students and teachers. Ability to grant from EC funds.
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SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA A SLUŽBY / SOFTWARE APPLICATIONS AND RELATED SERVICES

RIEŠENIA PRE SEGMENT ZDRAVOTNÍCTVO
V oblasti zdravotníctva sú kľúčovou oblasťou objednávacie a liekové systémy pre lekárne 

a ambulancie, ako aj prostriedky pre digitalizáciu, správu a archiváciu obrazových informácií 
z lekárskych diagnostických prístrojov. Podporujeme aj plánovacie a vyvolávacie systémy pa-
cientov pre zdravotnícke zariadenia rôzneho druhu.
• iSYSpharm – Komplexný komunikačný systém určený špeciálne pre oblasť lekárenskej 

služby na zabezpečenie objednávkového styku lekárne s distribútorom.
• Aesculap – Informačný systém poskytujúci komplexné informácie o liekoch, diagnózach 

a o vzťahoch medzi nimi.
• Plánovania procedúr – Systém pre riadenie umiestňovania pacientov na liečebné proce-

dúry, evidenciu a vykazovanie úkonov. Systém obsahuje moduly; komplexné plánovanie 
procedúr pacientov, vyvolávací systém pacientov a prijímaciu recepciu pacientov. Pláno-
vanie pacientov je možné realizovať prostredníctvom dotykového displeja monitora, alebo 
terminálu a tiež internetového prehliadača z ktoréhokoľvek miesta.

• MARIE PACS – Zabezpečuje komplexnú digitalizáciu RDG pracoviska. Je to špecializova-
né riešenie, ktoré v sebe integruje hardvérové a softvérové technológie z oblasti digitalizá-
cie, archivácie, distribúcie a prezentácie RDG obrazu. Riešenie je vhodné pre zdravotníc-
ke zariadenia ľubovoľnej veľkosti, ale taktiež pre skupinu nemocníc v rámci regiónu, ktoré 
chcú zmeniť filmovú prevádzku rádiologického oddelenia na digitálnu – bezfilmovú.

PORTAL A COLLABORATION
Webové riešenia na báze WCMS (Web Content Management System), ktoré umožňujú 

efektívnu správu obsahu webovej stránky a efektívnu komunikáciu pracovných tímov, pre kto-
ré je nevyhnutnosť mať informácie dostupné na jednom mieste a v požadovanej štruktúre. 
WCMS riadi prístupové práva a umožňuje dynamicky meniť štruktúru informácií bez nutnosti 
poznania programovacieho jazyka. Za pomoci WCMS možno vytvoriť prehľadný informačný 
systém, schopný integrovať do jedného celku viacero aplikácií. 

ZÁKAZNÍCKE RIEŠENIA (REFERENCIE)
• eAgent, eDispečer – Systém na elektronické spracovanie poistných udalostí pre podpo-

ru manažmentu obhliadajúcich technikov. Zabezpečuje komunikáciu medzi dispečingom, 
technikmi a poisťovňami.

• Jednotný systém spracovania agend (JSSA) – Centralizované riešenie evidencie 
agend nevyhnutných pre činnosť Regionálnych poštových centier, zabezpečujúce kontro-
lu finančnej a formálnej konzistencie údajov.

• Informačný systém Recyklačného fondu (ISRF) – Aplikačné programové vybavenie na 
zabezpečenie prevádzky administratívnej agendy Recyklačného fondu.

SOLUTIONS FOR HEALTHCARE SEGMENT
In healthcare area we focus on supporting pharmacies in the process of ordering drugs, we 

support physicians with drug expert information system. For hospitals we provide solution for 
digitalization, distribution and archiving of pictures from various modalities and also planning 
tool for patient scheduling
• iSYSpharm – Complex communication system developed especially for pharmacies and 

drugs distributors. Main purpose is to simplify the ordering process between pharmacy 
and drug distributor.

• Aesculap – Expert information system providing complex information about drugs, diag-
nosis indications and contraindications.

• Procedure planning – Application for scheduling the patients to procedures, procedure 
planning and reporting. Application main modules: patient registration desk, procedure 
scheduling, patient calling. The planning and scheduling process is easy to perform by 
LCD touch screen, terminal, or web browser from any place within the internet.

• MARIE PACS – Pictures Archiving and Communication System - provides complex digitali-
zation of RDG department. It represents specialized solution, which integrate both hard-
ware and software technologies, necessary to digitize, archiving, distribution and presen-
tation of RDG pictures. Solution is dedicated to any size hospital, but also for regional 
hospitals network, which intends to replace classical wet picture technology to modern 
one-filmless.

PORTAL AND COLLABORATION
Web solutions based on WCMS (Web Content Management System), allows effective ma-

nagement of web page content, with support for working teams. Strongly supports the infor-
mation availability on single place, in unified structure. WCMS is able to manage the access 
rights, change the web site structure dynamically, without any knowledge of programming 
languages. Through WCMS we are able to create complex web-based informational system, 
which integrates various applications into one integrated solutions.

SPECIAL CUSTOMERS SOLUTIONS (REFERENCE PROJECTS)
• eAgent, eDispather – system for electronically handling of insurance events, used 

mainly for field service technicians. Provides flexible and reliable communication between 
FS technician and insurance back office.

• Unified System for Agenda Processing (JSSA) – centralized solution for agendas’ 
accounting, inevitable for Regional Post Offices Centres operation. Provides proof of fi-
nancial and formal data consistency

• Recycling Fund Informational System (ISRF) – application software to support the 
daily operation of Recycling Fund SR
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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 vybudo-
vané vzťahy na určitom stupni vzájomného partnerstva podložené odbornými a technologic-
kými certifikátmi. 

GAMO je taktiež spoluzakladateľom a členom viacerých odborných a profesných organizá-
cií pôsobiacich v IT segmente na Slovensku.

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. 

GAMO is also co–founder and member of several professional associations acting within 
the Slovak IT branch.

CERTIFIKÁTY A PARTNERSTVÁ / PARTNERSHIPS

Partnerské certifikáty / Partnership Certificates

HP Preferred Partner GOLD
HP Authorized Services Delivery Partner

HP IPG Strategic Partner
IBM Advanced Business Partner Lenovo Premium Business Partner

Microsoft
GOLD Certified Partner

KERIO
Certified Business Partner

Oracle
Technology Partner

Symantec
Silver Partner

Brand-Rex
Millenium Structured Cabling System

R&M
freenet Certified Planner and Installer

KE Line
Authorized Planner / Installler

for KE Line SCS

CISCO
Specialized Partner
Express Foundation

ECDL – accredited Testing Center VUE Authorized Testing Center
Akreditované vzdelávacie centrum – 

Ministerstvo školstva SR
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Intel Channel Partner – Associate Member

VMware
Enterprise partner

MapInfo Indirect Partner,
Distributor for Slovakia

Citrix Silver
Solution Advisor

Authorised System Integrator for SYSTIMAX

Členstvo v profesných organizáciách / Membership in Professional associations 
• ITAS – IT Asociácia Slovenska (profesné združenie)
• PPP – Partnerstvá pre prosperitu (občianske združenie)
• SAGI – Slovenská asociácia pre geoinformatiku

• SAEC – Slovenská asociácia elektronického obchodu
• eSlovensko 
• Junior Achievement 

Premium
Business

Partner
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HLAVNÉ UDALOSTI ROKU 2008 / SPRÁVA PREDSTAVENSTVA

Slovenský trh informačných technológií pokračoval v roku 2008 vo vysokej dynamike rastu, 
ako aj v kvalitatívnom posune smerom ku štandardným európskym trendom. Súvisí to s po-
stupnou nasýtenosťou trhu s hardvérom a orientáciou organizácií na spôsoby a procesy sme-
rujúce k vyššiemu využitiu harvérového vybavenia.

Fenomén Európskej únie znamenal pre slovenské IT firmy okrem príležitosti na prienik sme-
rom do zahraničia, aj otvorenie domáceho trhu, a tým aj zvýšenie vnútornej konkurencie. 
Silným trendom je tiež konsolidácia trhu a fúzie, či zmeny vo vlastníckej štruktúre IT firiem.

Rok 2008 predstavoval pre spoločnosť GAMO, a. s. opäť rok plný výziev, s ktorými sme 
boli konfrontovaní a bolo potrebné sa s nimi vysporiadať. Rok 2008 bol tiež aj 18. rokom fun-
govania spoločnosti GAMO, a. s. na slovenskom IKT trhu a dnes je možné opäť konštatovať, 
že sa jednalo o pôsobenie úspešné.

V roku 2008 bolo realizovaných viacero zmien, ktoré boli pokračovaním procesov zmien 
naštartovaných ešte v predchádzajúcich obdobiach a ich cieľom bolo dosiahnuť usporiadanie 
spoločnosti GAMO, a. s. tak, aby sme aj naďalej posilňovali naše postavenie na trhu, ako aj 
naďalej rozvíjali dôveru našich zákazníkov.

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

Počas uplynulého roka dobiehali zmeny zamerané na jasnú profiláciu v oblasti produktové-
ho portfólia so zameraním na komplexné riešenia projektov v oblasti IKT a to najmä v oblasti 
vlastných služieb a riešení.

GAMO, a. s. posilnilo svoju pozíciu a postavenie spoľahlivého partnera najmä v oblastiach 
konsolidovaných riešení IT infraštruktúry, softvérového vývoja, ako aj systémovej integrácie. 
Naďalej sme rozvíjali vzťahy s existujúcimi zákazníkmi a úspešne sme získali dôveru mnohých 
nových, čo považujeme za potvrdenie schopnosti našich zamestnancov, ako aj prejav ocene-
nia našej práce.

Úspešne sme naštartovali spoluprácu s našimi zákazníkmi v oblasti projektov financo-
vaných zo zdrojov EÚ, či už v oblasti informatizácie spoločnosti cez program OPIS, ale aj 
v oblasti operačných programov rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu na všetkých úrovniach 
a typoch škôl.

Napriek realizácii mnohých zmien, ktoré sa počas roka 2008 odohrali, sa však podari-
lo za uvedený rok dosiahnuť pomerne pozitívne výsledky. Celkový obrat, ktorý GAMO, a. s. 
dosiahlo, predstavoval hodnotu 373,8 mil. Sk. (12,4 milióna EUR). Tento výsledok nie je 
možné považovať za najlepší počas pôsobenia spoločnosti, avšak došlo k zásadnej zmene 
štruktúry obratu spoločnosti. Zníženie obratu je zapríčinené znížením predaja hardvéru, čo 
súvisí so snahou o zmenu pôsobenia spoločnosti GAMO, a. s. Naproti tomu v oblasti predaja 
služieb zaznamenávame už niekoľký rok po sebe medziročný rast. Toto považujeme za vysoko 
pozitívny trend, ktorý má priamy dopad na ukazovatele produktivity a efektivity fungovania spo-
ločnosti. Obdobne pozitívny posun sme zaznamenali v oblasti pridanej hodnoty a ostatných 
ekonomických ukazovateľov.

Aj napriek zmenám v spoločnosti počas uplynulého roka sme dosiahli výsledky, ktoré jasne 
deklarujú pevnú pozíciu spoločnosti GAMO, a. s. na slovenskom IKT trhu a dávajú predpoklad 
do nasledovných období túto pozíciu naďalej rozvíjať a posilňovať.

GAMO, a. s. je aj naďalej kvalifikovaným partnerom pre čoraz náročnejších zákazníkov. Je 
schopné trvalo rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, investovať do nových odborníkov a ciele-
ne napredovať v perspektívnych technologických oblastiach.

Sme presvedčení, že základy úspešného pôsobenia v ďalších rokoch sú stabilné a smer, 
ktorým sa GAMO vybralo v roku 2008 bude znamenať ďalší rozvoj spoločnosti, ako aj jej zá-
kazníkov, zamestnancov či spolupracujúcich partnerov.

Máme pred sebou obdobie poznačené dopadmi hospodárskej a ekonomickej krízy. Sme 
však presvedčení, že aj práve vďaka vykonaným opatreniam a zmenám v minulých obdobiach 
je dnes spoločnosť GAMO, a. s. silnou a stabilnou spoločnosťou pripravenou úspešne zvlád-
nuť aj túto výzvu. 
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KEY EVENTS OF 2008 / BOARD OF DIRECTORS REPORT

Slovak IT market has during the year 2008 continued in dynamics growth rate, and with fur-
ther structure changes, as the market is maturing and approaching to standard EU markets. 
It is in very close relation with hardware market saturation and continuing customer orientation 
to reach higher hardware utilization.

European Union phenomenon has brought for Slovak IT companies opportunity to expand 
into open EU market, but as well as also opening the domestic market for foreign IT players, 
thus the internal competition has been intensified. As in previous years, market consolidation, 
fusions and ownership changes has play very significant role.

The year 2008 meant for GAMO year full of challenges, which we have to face. It was also 
the year, when GAMO reported its 18th year of acting, and we have to say, successful acting 
on the market.

During the year 2008 we have realized such changes, which came out from the previous 
years, as the changes started. The aim was to build a competitive internal structure, strengthen 
the market position, as well as develop fair and partner relationship with our customers.

We esteem our customers and partners, which relied on us in the previous year and be-
lieved that we could solve 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.

From the product portfolio point of view, changes started in the year 2007 have been suc-
cessfully achieved and now we have integrated portfolio of products and services, with focus 
on complex projects solutions.

GAMO has also strengthened its position as the reliable partner for the IT infrastruc-
ture, IT consolidation, software development and system integration. We have continuously 
developed relations with our current customers, and successfully gained new customers. 
Mainly this fact we consider as the appreciation of our competency and skills.

We have also started cooperation with our customers, which are eligible to gain fund-
ing from EU structural funds. We are active in Operational Program Informatization Society 
(OPIS), in Operational Program Education.

In spite of all changes, which we have gone through 2008, we have achieved results, which 
we deem as positive. Total turnover reached by GAMO was SKK 373.8 m (app 12.4 MEUR). 
This is not the highest one, but when we take into account turnover structure, we have reason 
to be satisfied. Revenues decrease was mainly due to decreased hardware sales, which is 
in line with changed company’s orientation. On the other hand, revenues from own services 
has been increased continuously within last years, and we rate them as very positive trend. 
This result has direct impact on performance indicators, productivity and effectiveness. Identi-
cally positive trend we have reported also in evaluation of added value, and other economic 
indicators.

The reached results clearly declare the strong position on the Slovak IT market. We have 
aim to further develop and strength our position in next years.

GAMO is remaining further as the qualified partner for more and more demanding custo-
mers. It is able to permanently improve its core competences, invest into new specialists and 
targetable going ahead in perspective technological areas.

We are sure, that company has built stable basis for successful acting on the market in 
the future. The way, which we have started in 2008 means for us step ahead to development 
of company, its customers, employees or cooperating partners.

However, we have to say, that we are awaiting the year denoted by financial and economic 
crisis. We are convinced that thanks to performed measures and changes we can manage 
this challenge, and GAMO will act as stable and strong company in the future.
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SPRÁVA A RIADENIE SPOLOČNOSTI / CORPORATE GOVERNANCE

GAMO, a. s. uznáva a uplatňuje náročné štandardy v oblasti správy a riadenia spoločnosti. 
Základom správy a riadenia v spoločnosti sú spoločne zdieľané základné hodnoty, zadefino-
vaná vízia a ciele spoločnosti. Uvedené dokumenty sú postavené na etickom základe a ref-
lektujú princípy a metódy riadenia firiem, tzv. Best Practices. Sú záväzné pre všetky úrovne 
riadenia spoločnosti. 

Vrcholným orgánom spoločnosti GAMO, a. s. je predstavenstvo, ktoré je kolektívne zod-
povedné za všetky aktivity spoločnosti. Na čele predstavenstva je predseda, ktorý v rámci 
spoločnosti zastáva výkonnú funkciu generálneho riaditeľa. Ostatní členovia predstavenstva 
sú zároveň členmi vrcholového manažmentu – riaditeľmi príslušných úsekov spoločnosti.

Hlavná činnosť predstavenstva spoločnosti je zameraná na dosahovanie cieľov definova-
ných v stratégii spoločnosti - povinnosť tvorby hodnoty, stratégia rastu, vytvorenie konkuren-
cieschopnej štruktúry nákladov, konkurenčnej výhody a prvkov odlíšenia, orientácie na zákaz-
níka. Predstavenstvo taktiež vynakladá úsilie na účinné riadenie podnikateľského rizika.

Vedenie spoločnosti tvoria riaditelia jednotlivých úsekov spoločnosti. Cieľom vedenia spo-
ločnosti je výkonné riadenie jednotlivých úsekov, ich vzájomná koordinácia, plnenie stredno-
dobej stratégie a rozvoj najmä realizačných úsekov. 

Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje dozorná rada spoločnosti. 
Dozorná rada má člena voleného zamestnancami. Všetci členovia dozornej rady majú riadny 
prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti.

Okrem dozornej rady pôsobí v spoločnosti aj zamestnanecká rada, ktorá zastupuje všet-
kých zamestnancov spoločnosti. Členovia zamestnaneckej rady sú z radov zamestnancov 
a sú priamo volení zamestnancami spoločnosti. Prostredníctvom zamestnaneckej rady sú 
zamestnanci oprávnení uplatňovať si svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu. Za-
mestnanecká rada má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na prerokovanie, právo na informá-
cie a právo kontroly dodržiavania pracovnoprávnych predpisov.

Systém vnútornej kontroly spoločnosti spočíva vo výkone polročných interných auditov de-
finovaných systémom manažérstva kvality, ako aj kontrolnými auditmi vykonávanými certifikač-
ným orgánom raz ročne. Okrem plánovaných auditov môžu byť interné audity vykonané aj na 
základe podnetov členov vedenia či stredného manažmentu. Plán interných auditov je rozvrh-
nutý tak, aby v časovom období jedného roka boli preskúmané všetky procesy spoločnosti, 
a aby sa v čo najväčšej možnej miere eliminovali nezhody. Na základe výsledkov z auditov je 
realizovaná nápravná činnosť. Jej efektívnosť je overovaná následnými auditmi.

Súčasťou systému správy a riadenia spoločnosti je aj uplatňovanie projektového riadenia 
podľa metodiky Medzinárodnej organizácie projektového riadenia (IPMA - International Project 
Management Association). Hlavným cieľom projektového riadenia je zvýšenie efektívnosti ria-
dených procesov, zvýšenie kvality poskytnutých služieb, a tým aj rast spokojnosti zákazníkov. 
Projektové riadenie sa uplatňuje pri realizácii tých najvýznamnejších zákaziek, čím spoločnosť 
prispieva k čo najracionálnejšiemu vynakladaniu finančných prostriedkov zákazníkov. 

GAMO, joint stock company, recognize and practice demanding standards within the com-
pany’s management and governance As the common basis for the company’s management 
are shared basic values, defined company’s vision and goals. Here mentioned documents are 
prepared on ethical base, reflects corporate management principles and methodology – best 
practices. There are binding for each company’s management level.

Top of the company bodies represent board of directors, collectively responsible for the 
whole scope of activities. On its head is the chairman, which has executive position within the 
company’s management – general director. Other board of director’s members are concur-
rently top management members – directors of respective division.

Board of directors main responsibility lies in achieving of the aims defined in the com-
pany’s strategy: value creation commitment, growth strategy, competitive cost structure, com-
petitive ability and market differentiation, as well as customer focus. Board of Directors makes 
also effort towards entrepreneurial risk management.

Company’s management consist from directors of respective divisions. Its aim is mainly 
in executive management of divisions, mutual coordination, fulfilling the mid-term strategy, 
including the further development of divisions, mainly production-based.

Control function within the corporate governance covers the supervisory board. One member 
of the supervisory board is elected from the company’s employees. All member of the supervi-
sory board has ordinary access to all relevant information related to the company’s operation.

In addition to supervisory board, a work council was created to represent all company’s em-
ployees. All member of work council origin from the company employees, and are directly 
elected by them. Through the work council can each employee set up a claim to its rights ris-
ing from labour relation. Work council is eligible towards company’s management to hearing, 
reach the information and revision of labour related regulations.

The company’s internal control system is practised by means of internal audits, conducted 
on semiannual base, in accordance with adopted quality management system. On annual 
base is performed control, or re-certification audit, conducted by certification body. In ad-
dition, each member of the management can initiate operative internal audit. Internal audit 
schedule content is planned to examine all company processes on one year period, to elimi-
nate nonconformities. Based on audits results, subsequently correction action is taken. Its 
effectiveness is verified by subsequent regular audits.

As a integral part of the corporate governance is also enforcing of project management 
practices, according to IPMA methodology (International Project Management Associa-
tion). The main purpose of project management lies in improved effectiveness of managed 
processes, increased quality of provided services, with subsequent customer’s satisfaction 
level. Project management practice we apply during working on most important deals, which 
results in rational spending of customers IT budget.
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ĽUDSKÉ ZDROJE / HUMAN RESOURCES

Rok 2008 bol z pohľadu personálnej práce a rozvoja ľudských zdrojov pomerne náročný. 
Našou snahou bolo eliminovať výraznejší pohyb zamestnancov spôsobený vonkajšími pod-
mienkami na trhu práce a určitými organizačnými zmenami vo vnútri spoločnosti. V roku 2008 
sme kládli dôraz na zefektívnenie systému odmeňovania a motivácie, organizáciu vnútrofirem-
ných podujatí, podporu športového vyžitia zamestnancov a iných aktivít pre zvýšenie stabilizá-
cie a spokojnosti zamestnancov.

Aj v roku 2008 investovala spoločnosť finančné prostriedky do vzdelávania zamestnancov 
s cieľom ich ďalšieho odborného rozvoja, podpory procesov a činností vyplývajúcich z ob-
chodných aktivít spoločnosti. Za mnohé možno spomenúť certifikáciu zamestnancov v oblasti 
projektového riadenia, ako aj certifikácie s cieľom podpory partnerstiev s významnými par-
tnermi ako je HP, Microsoft, IBM a CISCO Systems. Pozornosť sme v roku 2008 venovali aj 
organizovaniu interných školení zameraných na interné procesy spoločnosti.

Štruktúra zamestnancov sa vyznačovala vekovým priemerom na úrovni 36 rokov, s vyso-
kým 63 % podielom vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Charakter spoločnosti určuje nižší 
22 % podiel žien na celkovom počte zamestnancov. Stratégia riadenia ľudských zdrojov vy-
chádza zo základných hodnôt spoločnosti, ku ktorým patrí podpora tímovej práce, vzájom-
ných vzťahov bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.

From the development of the human resources and the personnel management point of view 
we consider the year 2008 as a very demanding one. Our aim was to eliminate more significant 
movement of employees, which was due to external labour market conditions and organization 
changes, too. During the year 2008, we paid special attention to development of remunera-
tion system and motivation, to organization of common company events, sport events as well 
as the other activities aimed to increase the employees’ loyalty and satisfaction.

In 2008, our company invested its resources to employees’ education with aim to increase 
professional level of technical staff, and to improve the soft skills, such as process manage-
ment and sales practices. From many of them we can mention Project Management Certifica-
tion, certification with aim to develop partnership with significant partners as HP, Microsoft,  
IBM and CISCO Systems. GAMO targeted its attention on internal company processes, too.

Structure of GAMO staff we can characterize by average age abreast of 36 years, 63 % 
of them have university degree. In consideration on nature of company, share of women 
on the above mentioned number represent 22 %. Strategy of human resources management 
in GAMO is based on basic values of the firm like a support of teamwork, interrelations without 
favouring one, prejudices and discrimination.

15 %

36 %

29 %

14 %

6 %

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV GAMO, A. S. / 
AGE STRUCTURE OF GAMO STAFF

do 25 rokov / To 25 years  do 50 rokov / To 25 years
26–35 rokov / years  nad 51 rokov /Over 51 years
36–45 rokov / years

22 %

78 %

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA POHLAVIA / 
EMPLOYEES STRUCTURE ACCORDING TO GENDER

Ženy / Female
Muži / Male

60 %

3 %

37 %

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV GAMO, A. S. /
EDUCATIONAL STRUCTURE OF GAMO STAFF

Vysokoškolské II. stupňa / University degree of 2nd grade (Mgr. Ing)
Vysokoškolské I. stupňa / University degree of 1st grade (Bc)
Stredoškolské / High school education
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ZHODNOTENIE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV ZA ROK 2008 / SALES RESULTS EVALUATION – YEAR 2008

Slovenský IT trh v roku 2008, podobne ako ostatné európske IT trhy nebol poznačený dô-
sledkami finančnej krízy, ktorá sa začala prejavovať v poslednom kvartáli roka 2008. Celkový 
ročný nárast bol však do značnej miery dosiahnutý počas prvých troch kvartálov. 

Celkovo sa slovenský IT trh v roku 2008 zvýšil o približne 12 %. 
GAMO dosiahlo v roku 2008 obrat vo výške 373,8 mil. Sk (12,4 milióna EUR). V porovnaní 

s predošlými rokmi to predstavuje medziročný pokles obratu o 26,7 %. Z pohľadu štruktúry 
tržieb sa však podarilo zvýšiť tržby za vlastné služby, ktoré predstavovali vyše 63 % z celkové-
ho obratu. 

Trhový podiel spoločnosti GAMO na slovenskom IT trhu v roku 2008 dosiahol približne 
1,29 %, čo predstavuje voči roku 2007 pokles o 0,31 %.

Obchodné výsledky za rok 2008 boli ovplyvnené zmenami, ktoré nastali v oblasti produk-
tového portfólia, ako aj v personálnom obsadení a štruktúre obchodného úseku. V neposled-
nom rade mali na obchodné výsledky vplyv aj vonkajšie faktory, akými bola príprava na zave-
denie meny EURO či opatrnejšie investovanie do IT na konci roka 2008 zo strany slovenských 
zákazníkov.

V roku 2007 bol do portfólia firmy zaradený produkt švédskej spoločnosti IFS – ERP sys-
tém IFS applications. Výsledky, ktoré boli počas tohto obdobia dosiahnuté, nenaplnili očaká-
vania, ktoré boli do produktu vkladané pri rozhodovaní o jeho zaradení do portfólia, a preto 
v mesiaci september 2008 bolo rozhodnuté o jeho vyradení z portfólia. Realizačný tím zostal 
v GAMO a posilnil rady softvérových analytikov a vývojárov. Rovnaké rozhodnutie padlo aj 
v prípade pokračovania v podpore nemocničného IS 4MED, vyvíjaného v spoločnosti.

Personálne zmeny, ktorými GAMO prešlo počas roka 2008, tiež ovplyvnili dosiahnuté ob-
chodné výsledky. V priebehu roka 2008 ukončili pôsobenie v spoločnosti riaditelia obchodné-
ho úseku a úseku IS. Bolo vytvorené divizionálne usporiadanie, umožňujúce špecializovaným 
obchodníkom zamerať sa s väčším dôrazom na vybrané cieľové skupiny zákazníkov.

Počas roka 2008 sa nepodarilo zrealizovať žiadnu významnejšiu zákazku súvisiacu s do-
dávkou hardvéru, obchodné výsledky v tejto oblasti boli preto slabšie ako po minulé roky. 
Celý obrat z predaja hardvéru bol dosiahnutý z menších zákaziek a z bežných obchodných 
aktivít. Výsledkom preto bol pokles celkových tržieb z predaja hardvéru o 42 %. Napriek týmto 
výsledkom sa však podarilo úspešne zvládnuť náročné IT inštalácie na báze blade riešení, 
virtualizácie či konsolidácie celkového IT prostredia u viacerých zákazníkov.

The Slovak IT market was during the year 2008 not influenced by the financial crisis, which 
has been raised during last quarter of the year. However, the total annual growth rate was 
reached mainly during first three quarters. 

Slovak IT market size has during the year 2008 increased by 12 %.
GAMO has reached in the year 2008 total revenues SKK 373.8 m (app 12.4 MEUR). 

In comparison with previous years, it represents annual decrease by 26.7 %. From the rev-
enues structure, IT services and software represented 63 %.

Market share of GAMO on the Slovak IT market 2008 represent approximately 1.29 %, 
which shows decrease by 0.31 %.

Sales results were influenced by several factums, raised from changes in product portfolio, 
sales personnel representatives and structure. Last, but not least, external factors, such as 
preparation for EURO currency adoption, or sparing IT investment on the end of 2008 was 
also significant.

During the year 2007 GAMO has integrated into its products portfolio Swedish-originated 
ERP system IFS applications. But sales and implementation results reached during the time 
was weak, and expectations were not fulfilled. Thus GAMO decided to exclude the product 
form portfolio. On the contrary, implementation team strengthened the software developers 
and analysts team. The same resolution was taken in case of further support of hospital IS 
called 4MED, developed in GAMO.

Personnel changes, occurred during the year 2008 also influenced the reached sales 
results. During the year 2008 has GAMO left business director and director of Informational 
Systems department. In addition, divisional structure of company has been created with em-
phasis on product focused sales specialists with aim to target specific customer segments.

During the year 2008 has not been closed or processed any larger deal in hardware deli-
very and deployment, thus sales results were lower in comparison with previous years. Reve-
nues from hardware sales came from smaller deals and daily business activities. As a result 
– hardware sales decreased by 42 %. In spite of this number, several demanding installa-
tions were performed. They were based on progressive technologies, such as blade servers, 
virtua lization tools or overall IT infrastructure consolidation at the customer.
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V oblasti tržieb za vlastné výkony a služby sa naopak podarilo zrealizovať viacero zaujíma-
vých projektov, súvisiacich s vývojom softvérových aplikácií a outsourcingovými službami v ob-
lasti manažmentu IT a LAN infraštruktúry. Medzi úspešné projekty patrili vývoj aplikácie JSSA 
pre Slovenskú poštu, a. s., školenia pre Daňové riaditeľstvo SR, systém pre automatizované 
spracovanie prijímacích pohovorov na UMB Banská Bystrica, konsolidácia IT prostredia pre 
spoločnosť DETOX, a. s. či Slovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica, Re-
cyklačný fond SR, mesto Liptovský Mikuláš. Preto bolo výsledkom celkových tržieb za vlastné 
výkony a služby dosiahnutie medziročného rastu vo výške 6 %.

Naše aktivity sme rozvíjali v úzkom vzťahu so strategickými partnermi – HP, IBM, CISCO 
Systems, Lenovo, Microsoft, Oracle, VMware, Kerio a ďalšími. Počas roka 2008 sa nám 
podarilo tieto partnerské vzťahy upevniť a ďalej rozvíjať. Sme presvedčení, že len v úzkej spo-
lupráci s technologickými lídrami možno oslovovať čoraz náročnejších zákazníkov s novými 
technológiami a riešeniami a zároveň dosahovať odborný rast vlastných pracovníkov.

Na záver sa týmto chceme poďakovať našim zákazníkom za prejavenú dôveru a za rozhod-
nutia pokračovať v úzkej spolupráci s našou spoločnosťou nielen v roku 2008, ale aj v ďalších 
obdobiach. Tiež chceme oceniť aj to, že sa zákazníci rozhodujú pre moderné, nadčasové 
a koncepčné riešenia, ktoré im GAMO je schopné prinášať.

In opposite, revenues from services developed positively, and GAMO has prepared several 
important projects. As main of them we can state software applications development, IT and 
LAN infrastructure management outsourcing services. In between most successful of them 
we deem the JSSA application development for Slovak Post, IT trainings for Tax Directorate 
of SR, exam entrance automated processing for University of Matej Bel, Banská Bystrica, IT 
infrastructure consolidation of DETOX or Middle-Slovakia Institute of Cardiovascular Diseases, 
Recycling Fund SR, city of Liptovský Mikuláš. Thus the services revenues grew up by 6 %.

Our activities we have developed in close relation with our strategic partners, such as HP, 
IBM, CISCO Systems, Lenovo, Microsoft, Oracle, vmWare, Kerio and other. During the year 
2008 we have strengthen and further develop those partnerships. Only with close coopera-
tion with them we can address the customer with new products and also succeed the profes-
sional growth of our technical specialists.

We have to say “thank you” to our customers, for the trust they showed us and for their 
decision to keep on the close cooperation not only in 2008, but in the future too. We also 
appreciate all customers, who concluded to deploy up-to-date sophisticated solutions, which 
is GAMO able to provide.

ZHODNOTENIE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV ZA ROK 2008 / SALES RESULTS EVALUATION – YEAR 2008

24,32 % – Obchodné služby / Business Services
20,48 % – Sieťové odvetvia / Utilities
14,64 % – Štátna správa a samospráva / Central and Local Government
9,77 % – Školstvo / EDU
8,51 % – Doprava / Transportation
5,57 % – Priemyselná výroba / Manufacturing
4,38 % – Poľnohospodárstvo, stavebníctvo, ťažobný priemysel / Agriculture, Construction, and Mining
3,64 % – Zdravotníctvo / Healthcare
2,50 % – Telekomunikácie / Telecommunications
2,45 % – Banky, poisťovne, ostatné finančné inštitúcie / Banking. Insurances, Other Finance
3,73 % – Iné / Others

CELKOVÝ OBRAT PODĽA VERTIKÁLNYCH SEGMENTOV / TOTAL TURNOVER BY VERTICAL SEGMENTS



34

=^\#~
GAMO - [Rocna_sprava_Annual report_2008 @ 100%]

~
ZHODNOTENIE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV ZA ROK 2008 / SALES RESULTS EVALUATION – YEAR 2008

TRŽBY ZA REALIZOVANÉ SLUŽBY PODĽA DRUHU SLUŽBY / 
REVENUES FROM SERVICES ACCORDING TO SERVICE CATEGORY

 26,56 % – Vývoj zákazníckych softvérových riešení / 
   Custom Application Development 
 24,15 % – Outsourcing IT infraštruktúry / IT Infrastructure Outsourcing 
 15,55 % – Technická podpora a servis HW / Hardware Support & Installation 
 14,05 % – Implementácie a modifikácie softvérových riešení / 
     Application Consulting & Customization 
 11,18 % – Podpora a inštalácia softvéru / Software Support & Installation 
 5,01 % – Školenia a cerifikácia / IT Training & Education 
 1,54 % – Systémová integrácia / Systems Integration 
 1,22 % – Outsourcing informačných systémov / Information System Outsourcing 
 0,62 % – Konzultačné služby - IS a siete / Information System and Network Consulting 
 0,12 % – Hostingové služby / Hosting Services 

TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY PODĽA VERTIKÁLNYCH SEGMENTOV / 
SERVICES REVENUES ACCORDING TO VERTICAL SEGMENTS

 32,29 % – Obchodné služby / Business Services
 24,70 % – Sieťové odvetvia / Utilites
 12,64 % – Štátna správa a samospráva / 
    Central and Local Government
 12,23 % – Doprava / Transportation
 4,50 % – Poľnohosp., stavebníctvo, ťažobný priemysel / 
     Agriculture,Construction, and Mining

 3,52 % – Priemyselná výroba / Manufacturing
 2,68 % – Telekomunikácie / Telecommunications
 2,36 % – Zdravotníctvo / Healthcare
 1,58% – Školstvo / EDU
 0,94 % – Banky, poisťovne, ostatné finančné inštitúcie / 
    Banking, Insurances, Other Finance
 2,57 % – Iné / Others

PREDAJ TOVARU PODĽA VERTIKÁLNYCH SEGMENTOV / 
MERCHANDISE SALE ACCORDING TO VERTICAL MARKETS

 25,16 % – Školstvo / EDU
 18,41 % – Štátna správa a samospráva / 
   Central and Local Government
 12,57 % – Sieťové odvetvia / Utilites
 9,41 % – Priemyselná výroba / Manufacturing
 9,36 % – Obchodné služby / Business Services
 6,06 % – Zdravotníctvo / Healthcare

 5,28 % – Banky, poisťovne, ostatné finančné inštitúcie / 
   Banking, Insurances, Other Finance
 4,15 % – Poľnohosp., Stavebníctvo, Ťažobný priemysel / 
   Agriculture,Construction, and Mining
 2,16 % – Telekomunikácie / Telecommunications
 1,53 % – Doprava / Transportation
 5,92 % – Iné / Others

TRŽBY ZA PREDAJ TOVARU PODĽA KOMODITY / 
REVENUES FROM THE MERCHANDISE ACCORDING TO PRODUCT CATEGORY

 40,45 % – Počítače / Computers
 28,95 % – Periférie / Peripherals
 15,31 % – Operačné systémy a softvér / 
   Operation systems and software
 10,58 % – Počítačové siete LAN / WAN / 
   Communications networks LAN / WAN
 4,71 % – Ostatné / Others
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REFERENCIE / REFERENCES

PRIEMYSEL / INDUSTRY
Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o., Zvolen
Dopravoprojekt, a. s., Bratislava
Energo – Robotics, v. d., Liptovský Mikuláš
Holcim (Slovensko) a. s., Rohožník
Ixonos Slovakia, s. r. o., Košice
Liptovská mliekáreň, a. s., Liptovský Mikuláš
K – system, spol. s r. o., Kosorín 
NELLY Slovakia, s. r. o., Bratislava
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
Thymos, spol. s r. o., Veľká Lomnica
Ti - Hanil Slovakia, s. r. o., Čadca
Transpetrol, a. s., Bratislava
US Steel Košice, s. r. o., Košice
WITZENMANN Slovakia, s. r. o., Vlkanová
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra
ŽP Informatika, s. r. o., Podbrezová

OBCHOD A SLUŽBY, FINANCIE / BUSINESS AND SERVICES, FINANCE
Canessa Worthington Slovakia, s. r. o., Košice
DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
Eurocom Investment, s. r. o., 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
Slovenský zväz telesne postihnutých
Slovexperta, spol. s r. o., Žilina
Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš
TAJBA, a. s., Košice

ŠTÁTNA SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, ŠKOLSTVO / 
CENTRAL GOVERNMENT AND SELF-GOVERNMENT, EDUCATION

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Banská Bystrica
Generálna prokuratúra SR, Bratislava
Katolícka univerzita, Ružomberok
Krajský úrad, Banská Bystrica
Krajské prokuratúry
Mestský úrad Banská Bystrica
Mestský úrad Detva
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava
Národný bezpečnostný úrad, Bratislava
Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica
Slovenská Technická Univerzita, Bratislava
Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Banská Bystrica
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banská Bystrica
Technická univerzita v Košiciach, Košice
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Združenie CASSOVIAINFO, Košice
Žilinská univerzita, Žilina

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
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Viničné
Slovenská lekárnická komora, Bratislava
UNIMED, spol. s r. o., Bratislava
UNIPHARMA, a. s., Prievidza
viac ako 100 lekární po celom Slovensku
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UDALOSTI PO ROČNEJ ZÁVIERKE / CHANGES AFTER CLOSING

GAMO – KERIO – NOVÁČEK ROKU 2008 
V mesiaci január 2009 ocenila spoločnosť Kerio Technologies, s. r. o. – výrobca softvéro-

vých produktov pre komunikáciu a sieťovú bezpečnosť pre malé a stredne veľké siete svojich 
najlepších českých a slovenských partnerov. Spoločnosť GAMO, a. s. získala za obchodné 
výsledky roka 2008 ocenenie Nováčik roku 2008.

GAMO – MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER
V priebehu mesiacov február a marec 2009 sa podarilo splniť náročné kritériá na odborné 

znalosti našich technických špecialistov a GAMO získalo certifikát Microsoft GOLD Certified 
Partner – najvyšší stupeň partnerského vzťahu so spoločnosťou Microsoft. Podkladom boli 
získané kompetencie Advanced Infrastructure Competency a Networking Infrastructure Com-
petency.

GAMO – INTEL SERVER INTEGRATOR 2009
V mesiaci apríl 2009 získalo GAMO certifikát od spoločnosti Intel – Intel Sevrer Integrator. 

Je to potvrdením nášho úsilia o presadzovanie serverových riešení spoločnosti Intel na slo-
venskom IT trhu.

GAMO – HP IPG STRATEGIC PARTNER
Počas konania produktového dňa spoločnosti HP v apríli 2009 bolo oznámené vytvorenie 

nového partnerského kanála divízie zobrazovania a tlače. GAMO ihneď po vstupe získalo 
postavenie Strategic segment.

GAMO – NEWBIE OF THE YEAR 2008
During the January 2009 has Kerio Technologies Ltd,. – software house focused on com-

munication and network security products for small and middle networks recognized its best 
Czech and Slovak resellers. GAMO, a. s. has been recognized as the Newbie of the year 
2008, thanks to its sales results in 2008.

GAMO – MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER
Within the February and March 2009 has our technical specialists achieved demanding 

knowledge’s and skills necessary to gain the highest partner status in Microsoft – Microsoft 
GOLD Certified Partner. As a partner, GAMO has obtained two competencies - Advanced 
Infrastructure Competency and  Networking Infrastructure Competency.

GAMO – INTEL SERVER INTEGRATOR 2009
During April 2009 has been GAMO awarded by Intel Corporation as Intel Server Integrator. 

It is logical acknowledgement of our efforts to enforce the Intel server solutions on Slovak IT 
market.

HP IPG STRATEGIC PARTNER 
During New Products Introduction event of Hewlett Packard has been announced creation 

of new specialized partner channel of Imaging and Printing Division. GAMO has been recog-
nized as the Strategic segment partner, since the program has been started.

GAMO - [Rocna_sprava_Annual report_2008 @ 100%]

Certified Partner

GAMO a. s.

Nováček roku

2008

This is to certify that

has been awarded as 

of

January 12, 2009 Jaroslav Sühs
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V roku 2008 dosiahla spoločnosť GAMO, a. s. zisk vo výške 9,6 mil. Sk (319,3 tis EUR) 

s priemerným počtom zamestnancov 121. Zisk spoločnosti voči roku 2007 sa zvýšil 
o 2,8 mil. Sk, čo predstavuje nárast o 41 %. 

Celkové tržby spoločnosti predstavovali 373,8 mil. Sk (12,4 mil. EUR). Aj napriek zníženiu 
tržieb sa rentabilita tržieb oproti roku 2007 zvýšila o 79 %.

Akciová spoločnosť v roku 2008 dosiahla oproti minulému roku pozitívnejšie finančné uka-
zovatele. Zvýšili sa ukazovatele ROA (rentabilita aktív), ROE (rentabilita vlastného imania), ren-
tabilita tržieb. Spoločnosť v priebehu roka 2008 zefektívňovala svoje vnútorné procesy, čo 
malo vplyv aj na zníženie nákladov.

Finančná situácia spoločnosti bola v roku 2008 vyrovnaná a stabilná. Akciová spoločnosť 
si plnila svoje záväzky voči peňažným ústavom, štátnym a verejnoprávnym inštitúciám, ako aj 
voči všetkým dodávateľom. 

Uvedomujeme si našu zodpovednosť, spoločnosť GAMO, a. s. nemala ku koncu roka 2008 
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 Úra-
dom pre verejné obstarávanie už niekoľko rokov. 

Naším cieľom pre rok 2009 je pokračovať v zefektívňovaní vnútorných procesov. V oblasti 
vnútorných zdrojov je prioritou zvyšovanie produktivity práce, najmä dôsledným dodržiavaním 
procesného riadenia podľa ISO 9001:2000 a investovaním do ľudských zdrojov spoločnos-
ti formou vzdelávania, ako aj systémom hodnotenia a odmeňovania. Našou snahou pre rok 
2009 je naďalej zlepšovať všetky rozhodujúce finančné ukazovatele. 

The year 2008 GAMO finished with net profit of 9.6 million SK (app. € 319.3 k), with 121 em-
ployees in average. Net profit has increased by 2.8 million SK, which represent growth by 41 %.

Total earnings reached the value 373.8 million SK (app. € 12.4 M). Despite the fact of reve-
nues decrease, return on sales has been increased by 79 %.

During the year 2008 has the company reported improvement of financial indicators. Per-
formance indicators, such as ROA, ROE and return on sales have been increased. Internal 
processes optimization, implemented during the year 2008, has also positive impact on costs 
decrease.

Financial situation of the company has been during last year stable and balanced. Com-
pany has continuously settled its obligations towards financial institutions, state and public 
institutions, as well as towards all suppliers. 

We aware our responsibility and therefore to the end of the year 2008 GAMO had no liabili-
ties in relations to the state, employees or 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 of Record in the List of Enterprises”, issued by the Office for Public Procure-
ment, which GAMO owns several years ago. 

Our aim for the year 2009 is to continue with improvement and optimization of internal 
proce sses. In the sphere of internal resources we have a priority of increasing the labour 
productivity, mainly through strictly keeping of process management techniques according to 
ISO 9001:2000 and concurrently investing into human resources – education, motivation and 
reward. Our efforts for the year 2009 is to focus on improve all relevant financial indicators.

KOMENTÁR EKONOMICKEJ RIADITEĽKY / CFO COMMENTARY 
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SÚVAHA / BALANCE SHEET

Súvaha v tis. Sk k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004
Balance sheet in 1000 SKK as of Dec 31st, 2008 as of Dec 31st, 2007 as of Dec 31st, 2006 as of Dec 31st, 2005 as of Dec 31st, 2004

SPOLU MAJETOK / TOTAL ASSETS 100 677 171 115 200 241 190 289 213 076

Neobežný majetok / Non current assets 17 022 15 737 58 175 6 752 21 828

Dlhodobý nehmotný majetok / Intangible assets 2 298 353 31 593 87 179

Dlhodobý hmotný majetok / Tangible assets 14 724 15 384 26 582 6 665 9 999

Dlhodobý finančný majetok / Long term investments  0 11 650

Obežný majetok / Current assets 79 232 149 700 134 505 179 758 188 454

Zásoby / Inventories 5 009 7 159 4 684 7 637 5 636

Dlhodobé pohľadávky / Non current receivables  5 082 5 082

Krátkodobé pohľadávky / Current receivables 50 097 114 345 94 860 79 276 69 508

Finančné účty / Financial accounts 23 864 28 196 34 961 87 763 108 228

Časové rozlíšenie / Accruals and deferrals 4 423 5 678 7 561 3 779 2 794

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY / 
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

100 677 171 115 200 241 190 289 213 076

Vlastné imanie / Equity 37 093 33 858 37 566 42 901 42 629

Základné imanie / Share capital 25 025 25 025 25 000 1 000 1 000

Kapitálové fondy / Capital reserves  0 0

Fondy zo zisku / Reserves created from profits 2 118 1 437 200 200 200

Výsledok hospodárenia minulých rokov / 
Retained earnings from previous years

330 584 24 432 24 290

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / 
Net profit/loss for the period

9 619 6 811 12 366 17 269 17 139

Záväzky / Liabilities 59 785 130 808 158 100 147 178 153 172

Rezervy / Provisions 6 848 13 142 15 995 12 794 11 404

Dlhodobé záväzky / Non-current liabilities 2 668 2 385 4 605 1 998 619

Krátkodobé záväzky / Current liabilities 50 269 110 194 120 000 132 386 141 149

Bežné bankové úvery / Current loans payable 0 5 087 5 000 0 0

Bankové úvery dlhodobé / Non-current loans payable 0 0 12 500 0 0

Časové rozlíšenie / Accruals and deferrals 3 799 6 449 4 575 210 17 275
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / PROFIT AND LOSS STATEMENT

GAMO, a. s. Výkaz ziskov a strát v tis.Sk k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004
Income statement in 1000 SKK as of Dec 31st, 2008 as of Dec 31st, 2007 as of Dec 31st, 2006 as of Dec 31st, 2005 as of Dec 31st, 2004

Výnosy celkom / Total incomes 373 763 510 092 510 851 489 118 538 010

Tržby za predaj tovaru / Revenue from sales of goods 134 614 232 506 224 564 301 347 366 797

Tržby za služby a ostatné výnosy / 
Receipts for services and other revenues

239 149 277 586 286 287 187 771 171 213

Náklady celkom / Total costs 361 227 499 887 492 933 466 688 516 709

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti / 
Operating profit/loss

12 536 10 205 17 918 22 430 21 301

Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti / 
Profit/loss from financing activities

-798 -1 635 -2 356 -617 76

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti / 
Profit/loss from ordinary activities

9 619 6 811 15 562 17 269 17 139

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti / 
Profit/loss from extraordinary activities

0 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie brutto / 
Profit/loss for the accounting period before tax

11 738 8 570 15 562 21 813 21 377

Daň z príjmu za bežnú a mimoriadnu činnosť / 
Income tax from ordinary and extraordinary activities

2 119 1 759 3 196 4 544 4 238

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie netto / 
Net profit/loss for the period

9 619 6 811 12 366 17 269 17 139
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AKTÍVA
Majetok spoločnosti klesol oproti minulému roku o 70 mil. Sk. Zmena stavu majetku bola 

spôsobená poklesom obežného majetku o 70 mil. Sk. Zníženie obežného majetku bolo spô-
sobené znížením tovarových zásob o 1,9 mil. Sk. Krátkodobé pohľadávky k 31. 12. 2008 kles-
li oproti minulému roku o 64,5 mil. Sk, čo predstavuje pokles o 56 %. Pokles krátkodobých 
pohľadávok bol spôsobený hlavne lepšou platobnou disciplínou našich odberateľov.

Neobežný majetok vzrástol o 1,3 mil. Sk. Zvýšenie stavu neobežného majetku bolo spôso-
bené investovaním do SW a aktiváciou vlastného SW. 

Celkové pohľadávky voči odberateľom predstavovali 45 mil. Sk, pričom v lehote splatnosti 
bolo ku koncu roka 82 % z celkového objemu pohľadávok.

TOTAL ASSETS
The whole assets of the company have decreased by 70 million SK. The change was 

mainly due the decrease of current assets by 70 million SK. As a factors of decrease were 
inventories decrease (by 1.9 million SK), and mainly decrease of current receivables – by 
64.5 million SK, or on yearly base 56 %. This result came from improved payment solvability 
of our customers.

Non current assets grew up by 1.3 million SK as a result of increased value from developed 
software and also from investment into SW equipment.

Total short-term trade receivables amounting 45 million SK, of which 82% are in maturity.

SÚVAHA / BALANCE SHEET

Neobežný majetok / Non current assets       Obežný majetok / Current assets       Časové rozlíšenie / Accruals and deferrals

ŠTRUKTÚRA AKTÍV / ASSETS STRUCTURE

2002

2006
2005
2004
2003

2008
2007

0 100 000 150 00050 000 200 000 250 000

2002

2006
2005
2004
2003

2008
2007

0 20 000 25 000 30 000 35 000 45 00010 000 15 0005000 40 000 50 000

Základné imanie / Share capital
Kapitálové fondy / Capital reserves
Fondy zo zisku / Reserves created from profits

ŠTRUKTÚRA VLASTNÉHO KAPITÁLU / EQUITY CAPITAL STRUCTURE

Výsledok hospodárenia minulých rokov / retained earnings from previous years
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / Net profit/loss for the period

v tis. Sk / thousands of SKK

v tis. Sk / thousands of SKK
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SÚVAHA / BALANCE SHEET

0 100 000 150 00050 000 200 000 250 000

Vlastné imanie / Equity               Záväzky / Liabilities               Časové rozlíšenie / Accruals and deferrals

ŠTRUKTÚRA PASÍV / EQUITY AND LIABILITIES STRUCTURE
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2003

2008
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2003

2008
2007

Pohľadávky / Receivables              Záväzky / Liabilities

ŠTRUKTÚRA VÝVOJA POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV / STRUCTURE OF RECEIVABLES AND LIABILITIES

PASÍVA
V štruktúre pasív nedošlo v priebehu roka k žiadnym zásadným zmenám Základné imanie 

spoločnosti bolo nezmenené. Vlastné imanie bolo vykázané k 31. 12. 2008 vo výške 37 mil. Sk, 
čo predstavuje nárast o 9 %. Výraznou zmenou je len pokles záväzkov spoločnosti o 52 %. Na 
zníženie záväzkov spoločnosti mala vplyv hlavne lepšia platobná disciplína našich odberateľov, 
čím sa znížili výrazne pohľadávky spoločnosti, čo malo vplyv na plnenie našich záväzkov. Záväz-
ky v lehote splatnosti ku koncu roka predstavovali 82 % z objemu celkových záväzkov. 

Všetky záväzky voči štátu, zamestnancom a záväzky zo sociálneho zabezpečenia boli 
k 31. 12. 2008 v lehote splatnosti.

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
The company hasn’t made any substantial changes within the total liabilities structure. Sha-

re capital is unchanged. Equity as of December 31st, 2008 amounting 37 million SK, which 
means increase by 9 %. As the most important change we have to state decrease of liabilities 
by 52 %. This decrease was due to improved payment solvability of our customers, which di-
rectly influenced our payables. Payables in maturity as of December 31st, 2008, represented 
82 % of total payables.

To the end of the year 2008 the company had no liabilities in relations to the state, emplo-
yees or liabilities followed from the social provision after the date of maturity.

v tis. Sk / thousands of SKK

v tis. Sk / thousands of SKK
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / PROFIT AND LOSS STATEMENT

VÝNOSY
V roku 2008 GAMO, a. s. dosiahlo tržby v celkovej výške 373,8 mil. Sk (12,4 mil. EUR). 

Oproti roku 2007 poklesli tržby v oblasti predaja tovaru. Spoločnosť sa v roku 2008 venovala 
hlavne zvýšeniu tržieb v oblasti vlastných výkonov a služieb. Oproti roku 2007 vzrástli tržby za 
vlastné výkony a služby o 12,5 mil. Sk, čo predstavuje nárast o 5,6 %.

Môžeme konštatovať, že napriek poklesu tržieb oproti roku 2007 sa zvýšila rentabilita tržieb 
o 79 %.

NÁKLADY
Na oblasť nákladov spoločnosti v roku 2008 malo vplyv zefektívňovanie vnútorných proce-

sov. Náklady spoločnosti klesli oproti roku 2007 o 138 mil. Na zníženie nákladov spoločnosti 
mal vplyv pokles tržieb v oblasti predaja tovaru, čím sa znížili náklady na predaj tovaru. Zefek-
tívňovaním procesov došlo k poklesu priemerného počtu zamestnancov oproti roku 2007, čo 
výrazne ovplyvnilo osobné náklady.

REVENUES 
In the year 2008 GAMO reached total earnings 373.8 million SK (app. 12.4 M€). In com-

parison with previous year, merchandize sales decreased. The company has during 2008 
focused on revenues from services, which has increased by 12.5 million SK, or 5.6 %.

We can state, that despite the total revenues decrease, the return in sales has increased 
by 79 %. 

COSTS
Costs were mainly influenced by internal processes optimization, which resulted into its 

decrease. Total costs decreased by 138 million SK. Cost of merchandize sold decreased as 
the sales results decrease was reported. Through internal processes optimization was the 
company able to decrease average number of employees, with related decrease of person-
nel expenses.

VÝVOJ TRŽIEB A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU / REVENUES AND PROFIT DEVELOPMENT

Tržby / Revenues                     Rentabilita tržieb / Return on sales     EBIT / EBIT
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / PROFIT AND LOSS STATEMENT

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Výsledkom hospodárenia za rok 2008 bol zisk 9 619 tis Sk. pri celkových výnosoch 376 

267 tis. Sk a celkových nákladoch 366 648 tis. Sk. Zisk spoločnosti voči roku 2007 sa zvýšil 
o 2,8 mil. čo predstavuje zvýšenie o 41 %. 

PRIDANÁ HODNOTA
Pridaná hodnota za rok 2008 vzrástla oproti roku 2007 o 6 456 tis. Sk, čo predstavuje 

nárast o 8 %. Pridaná hodnota na zamestnanca vzrástla o 122 tis. Sk.

PROFIT
Company GAMO has for the year 2008 shown net profit 9.619 million SK, by total reve-

nues 376,267 thousand SK (app. 12.490 k€) and total costs 366,648 thousand SK (app. 
12.170 k€). Net profit has increased by 2.8 million SK, or 41 %.

ADDED VALUE
Added value reached in 2008 and amount 6,456 thousand SK, which represent increase 

by 8 %. Added value per employee increased by 122 thousand SK.

PRIDANÁ HODNOTA / ADDED VALUE

Tržby / Revenues                  Pridaná hodnota / Added Value
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SÚVAHA

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

MF SR č. 25812/1/2006 Strana 2

Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v07_2

1 3 3 0 6 4

1 0 0 6 7 7

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 003
+ r. 032 + r. 062

001

A.

STRANA AKTÍV
b Brutto

Korekcia
Netto

2 Netto     3
1 - časť 1

- časť 2

Pohľadávky
za upísané
vlastné imanie
(353)

3 2 3 8 7 1 7 1 1 1 5

002

B. Neobežný majetok
r. 004 + r. 013
+ r. 023

003 4 8 0 9 2

1 7 0 2 23 1 0 7 0 1 5 7 3 7

B.I. Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 005 až
012)

004 4 2 4 4

2 2 9 81 9 4 6 3 5 3

B.I.1. Zriaďovacie náklady
(011) - /071, 091A/

005

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

006

     3. Softvér
(013) - /073, 091A/

007 4 2 4 4

2 2 9 81 9 4 6 3 5 3

     4. Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

008

     5. Goodwill
(015) - /075, 091A/

009

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

010

     7. Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - 093

011

     8.
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - 095A

012

B.II. Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 014 až
022)

013 4 3 8 4 8

1 4 7 2 42 9 1 2 4 1 5 3 8 4

B.II.1. Pozemky
(031) - 092A

014

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Za obdobie

Mesiac Rok

do

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. 25812/1/2006 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

Ulica Číslo

/ /

Súvaha Úč POD 1 - 01

(v tisícoch Sk)31 .  12 .  2008

3 6 0 3 3 9 8 7

X X
1 2 0 0 8

1 2 0 0 7

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

3 1 .  3 .  2 0 0 9

SÚVAHA

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

Daňové identifikačné číslo

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od

do 1 2 2 0 0 8

1 2 2 0 0 7

UVPOD1v07_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



49

~¶{}¦_
GAMO - [Rocna_sprava_Annual report_2008 @ 100%]

SÚVAHA

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

MF SR č. 25812/1/2006 Strana 3

Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v07_3

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

Stavby
(021) - /081, 092A/

015

     3.

STRANA AKTÍV
b Brutto

Korekcia
Netto

2 Netto     3
1 - časť 1

- časť 2

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

016 4 3 7 0 9

1 4 7 2 32 8 9 8 6 1 5 3 4 9

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

017

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

018

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

019 1 3 9

11 3 8 3 5

     7. Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - 094

020

     8.
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - 095A

021

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

022

B.III. Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 024 až
031)

023

B.III.1
.

Podielové cenné
papiere a podiely v
dcérskej účtovnej
jednotke
(061) - 096A

024

     2.
Podielové cenné
papiere a podiely
v spoločnosti s
podstatným vplyvom
(062) - 096A

025

     3. Ostatné dlhodobé
cenné papiere a
podiely
(063, 065) - 096A

026

     4.
Pôžičky účtovnej
jednotke
v konsolidovanom
celku
(066A) - 096A

027

     5. Ostatný dlhodobý
finančný majetok
(067A, 069, 06XA)
- 096A

028

     2.

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

MF SR č. 25812/1/2006 Strana 4

Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v07_4

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
(066A, 067A, 06XA)
- 096A

029

     7.

STRANA AKTÍV
b Brutto

Korekcia
Netto

2 Netto     3
1 - časť 1

- časť 2

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - 096A

030

     8.
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - 095A

031

C. Obežný majetok
r. 033 + r. 041
+ r. 048 + r. 056

032 8 0 5 4 9

7 9 2 3 21 3 1 7 1 4 9 7 0 0

C.I. Zásoby
súčet (r. 034 až
040)

033 5 1 5 6

5 0 0 91 4 7 7 1 5 9

C.I.1. Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

034 1 7 5

1 7 5 3 6 2

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

035 1 5 7 2

1 5 7 2 3 1 9

     3.
Zákazková výroba
s predpokladanou
dobou ukončenia
dlhšou ako jeden rok
12X - 192A

036

     4. Výrobky
(123) - 194

037

     5. Zvieratá
(124) - 195

038

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

039 3 4 0 9

3 2 6 21 4 7 6 1 9 8

     7. Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - 391A

040

2 8 0

C.II. Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 042 až
047)

041 2 6 2

2 6 2

C.II.1.
Pohľadávky z
obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)
- 391A

042

     6.
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SÚVAHA

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

MF SR č. 25812/1/2006 Strana 5

Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v07_5

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A

043

     3.

STRANA AKTÍV
b Brutto

Korekcia
Netto

2 Netto     3
1 - časť 1

- časť 2

Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

044

     4.
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - 391A

045

      5. Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A, 378A) - 391A

046

      6. Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

047 2 6 2

2 6 2

C.III. Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 049 až
055)

048 5 1 2 6 7

5 0 0 9 71 1 7 0 1 1 4 3 4 5

C.III.1
.

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

049 4 5 9 5 6

4 4 7 8 61 1 7 0 1 1 0 1 4 9

     2.
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A

050

     3.
Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

051

     4.
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) - 391A

052

     5. Sociálne poistenie
(336) - 391A

053

     6. Daňové pohľadávky
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - 391A

054 9 6 9

9 6 9 2 7 8 7

      7. Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A,378A) - 391A

055 4 3 4 2

4 3 4 2 1 4 0 9

C.IV. Finančné účty
súčet (r. 057 až
r. 061)

056 2 3 8 6 4

2 3 8 6 4 2 8 1 9 6

     2.

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

MF SR č. 25812/1/2006 Strana 6

Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v07_6

7 2 1

7 2 1

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

Peniaze
(211, 213, 21X)

057

     2.

STRANA AKTÍV
b Brutto

Korekcia
Netto

2 Netto     3
1 - časť 1

- časť 2

Účty v bankách
(221A, 22X +/- 261)

3 6 4

058 2 3 1 4 3

2 3 1 4 3 2 7 4 3 8

     3. Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
22XA

059

3 9 4

     4. Krátkodobý finančný
majetok
(251, 253, 256, 257,
25X) - /291, 29X/

060

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

061

D. Časové rozlíšenie
r. 063 a r. 064

062 4 4 2 3

4 4 2 3 5 6 7 8

D.1.
Náklady budúcich
období
(381, 382)

063 4 0 0 9

4 0 0 9 5 3 4 1

   2. Príjmy budúcich
období
(385)

064 4 1 4

4 1 4 3 3 7

C.IV.1
.
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SÚVAHA

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 4 9 8
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Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v07_7

1 0 0 6 7 7

Bežné účtovné obdobie
4

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 066 + r. 086 + r. 116 065

STRANA PASÍV
b

1 7 1 1 1 5

A. Vlastné imanie   r.067 + r.071 + r.078 + r.082 + r.085 066 3 7 0 9 3 3 3 8 5 8

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

2 5 0 2 5 2 5 0 2 5

2 5 0 2 5 2 5 0 2 5

1 1

1 1

2 1 1 8 1 4 3 7

2 1 1 8 1 4 3 7

3 3 0 5 8 4

3 3 0 5 8 4

9 6 1 9 6 8 1 1

5 9 7 8 5 1 3 0 8 0 9

6 8 4 8 1 3 1 4 2

6 7 3 9 9 4

6 1 7 5 1 2 1 4 8

2 6 6 8 2 3 8 5

A.I. Základné imanie   súčet (r. 068 až 070)

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

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

      3. Zmena základného imania +/- 419

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

A.II.1. Emisné ážio (412)

      2. Ostatné kapitálové fondy (413)

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

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

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

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

A.III. Fondy zo zisku      súčet (r. 079 až r. 081)

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)

      2. Nedeliteľný fond (422)

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

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov    r. 083 + r. 084

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

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

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   /+-/
r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)

B. Záväzky    r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112

B.I. Rezervy    súčet (r. 088 až r. 090)

B.I.1. Rezervy zákonné (451A)

      2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

      3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)

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

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

MF SR č. 25812/1/2006 Strana 8

Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v07_8

Bežné účtovné obdobie
4

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092

STRANA PASÍV
b

      2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

1 5 7 3 9 1

2 5 1 1 1 8 0 8

1 8 6

5 0 2 6 9 1 1 0 1 9 5

3 8 8 2 9 9 7 6 6 6

5 1 7 1 7 6 3

2 8 5 7 2 6 5 6

1 8 4 3 1 7 9 0

3 3 7 9 2 9 1 2

2 8 4 4 3 4 0 8

5 0 8 7

5 0 8 7

3 7 9 9 6 4 4 8

3 7 9 9 6 4 4 8

      3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke (471A)

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

      5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

      6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

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

      8. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

      9. Ostatné dlhodobé záväzky
(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)

     10. Odložený daňový záväzok (481A)

B.III. Krátkodobé záväzky    súčet (r. 103 až r. 111)

B.III.1. Záväzky z obchodného styku
(321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

      2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

      3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke (361A, 471A)

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

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

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

      7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)

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

      9. Ostatné záväzky
(372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)

B.IV. Bankové úvery a výpomoci    súčet (r. 113 až r. 115)

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)

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

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

C. Časové rozlíšenie    súčet (r. 117 a r. 118)

C.1. Výdavky budúcich období (383)

     2. Výnosy budúcich období (384)

B.II.1.
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

VÝKAZ

Za obdobie

Mesiac Rok

do

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. 25812/2/2006 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

Ulica Číslo

/ /

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

(v tisícoch Sk)31 .  12 .  2008

3 6 0 3 3 9 8 7

X X
1 2 0 0 8

1 2 0 0 7

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

3 1 .  3 .  2 0 0 9

ZISKOV A STRÁT

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

Daňové identifikačné číslo

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od

do 1 2 2 0 0 8

1 2 2 0 0 7

UVPOD2v07_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

MF SR č. 25812/2/2006 Strana 2

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

UVPOD2v07_2

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

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie
1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Text

b

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

Tržby z predaja tovaru (604) 01I.

1 1 5 1 9 7 2 0 6 8 2 2Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
(504, 505A) 02A.

1 9 4 1 7 2 5 6 8 4Obchodná marža    r. 01 -  r. 02 03+

2 3 5 5 4 3 2 2 1 6 9 6Výroba    r. 05 + r. 06 + r. 07 04   II.

2 3 3 8 5 8 2 2 1 3 7 7Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05   II.1.

1 7 4 7Aktivácia (účtová skupina 62) 07      3.

1 6 8 1 4 2 1 6 7 0 1 8Výrobná spotreba    r. 09 + r. 10 08B.

- 6 2 3 1 9Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61) 06      2.

6 9 3 4 9 4 2 1Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 09B.1.

1 6 1 2 0 8 1 5 7 5 9 7Služby (účtová skupina 51) 10    2.

8 6 8 1 8 8 0 3 6 2Pridaná hodnota    r. 03 + r. 04 - r. 08 11+

6 9 6 6 4 7 5 6 0 6Osobné náklady    súčet (r. 13 až 16) 12C.

5 0 8 0 6 5 6 1 0 4Mzdové náklady (521, 522) 13C.1.

1 1 2 1 3 3Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14     2.

1 7 0 6 4 1 7 6 6 5Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15     3.

1 6 8 2 1 7 0 4Sociálne náklady (527, 528) 16     4.

2 2 5 3 1 8Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17D.

1 5 0 3 5 3 3 5 8Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19   III.

- 1 3 6 4Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 23   V.

- 1 3 6 4Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 24H.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 26   VI.

Predané cenné papiere a podiely (561) 27I.

8 1 2 2 8 4 9 8Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18E.

3 5 0 3 9 3 9 1Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a
predaného materiálu (541, 542) 20F.

2 1 0 3 2 5 3 2Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657) 21   IV.

- 4 7 3 2 2 3 4Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557) 22G.

1 2 5 3 6 1 0 2 0 5
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)

25*
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

MF SR č. 25812/2/2006 Strana 3

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

UVPOD2v07_3

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie
1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Text

b

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 29 + r. 30 + r. 31 28   VII.

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej
jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 29VII.1.

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a
podielov (665A) 30      2.

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 31      3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 32VIII.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 33J.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z
derivatových operácií (664, 667) 34   IX.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na
derivatové operácie (564, 567) 35K.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému
majetku +/- 565 36L.

9 0 8 3 2 9Výnosové úroky (662) 37  X.

3 3 0 6 3 2Nákladové úroky (562) 38M.

2 3 3 7 0 5Kurzové zisky (663) 39  XI.

3 6 7 6 5 6Kurzové straty (563) 40N.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 41  XII.

1 2 4 2 1 3 8 1Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 42O.

Prevod finančných výnosov (-) (698) 43  XIII.

Prevod finančných nákladov (-) (598) 44P.

2 1 1 9 1 7 5 9Daň z príjmov z bežnej činnosti    r. 47 + r. 48 46R.

2 5 6 6 1 9 2 8- splatná (591, 595) 47R.1.

- 4 4 7 - 1 6 9- odložená (+/- 592) 48    2.

Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 50  XIV.

Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 51S.

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti    r. 53 + r. 54 52T.

- splatná (593) 53T.1.

- odložená (+/- 594) 54    2.

- 7 9 8 - 1 6 3 5
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38
+ r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (- r. 43) - (- r. 44)

45*

9 6 1 9 6 8 1 1Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
r. 25 + r. 45 - r. 46 49**

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

MF SR č. 25812/2/2006 Strana 4

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

UVPOD2v07_4

9 6 1 9 6 8 1 1

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie
1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Text

b

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
r. 50 - r. 51 - r. 52

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/-) [r. 49 + r. 55 - r. 56]

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
(+/- 596)

U. 56

55

57

*

***
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POZNÁMKY 
k ú tovnej závierke 

 
 
 
 

k   31. decembru  2008 
 
 

                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Zostavené d a:    Podpisový záznam    Podpisový záznam    Podpisový záznam 
  31. 03. 2009   lena štatutárneho orgánu  osoby zodpovednej za   osoby zodpovednej  

     ú tovnej jednotky alebo    zostavenie ú tovnej    za vedenie   
       fyzickej osoby, ktorá je  závierky:    ú tovníctva: 
  Schválené d a:    ú tovnou jednotkou:          
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Systém manažmentu kvality 
 pod a normy ISO 9001:2000 

Obchodný register: OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka . 550/S 
 

 

A. INFORMÁCIE O Ú TOVNEJ JEDNOTKE 
 

1. Obchodné meno a sídlo spolo nosti: 
 
GAMO a.s. 
Kyjevské námestie 6 
974 04 Banská Bystrica 

 
Spolo nos  GAMO a.s. ( alej len Spolo nos ), bola založená pod a zakladate skej zmluvy zo d a 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 innos ami Spolo nosti sú: 

- kúpa a predaj tovaru za ú elom predaja 
- poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti po íta ovej techniky a sietí 
- montáž a servis v oblasti spotrebnej a výpo tovej techniky 
- montáž a servis po íta ových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpo tovej techniky 
- projektovanie elektrických zariadení, po íta ových sietí a káblových rozvodov 
- konzulta ná innos  v oblasti automatizovaného spracovania dát a prenosu informácií 
- poskytovanie služieb v oblasti marketingu 
- sprostredkovanie obchodu a služieb 
- reklamná a propaga ná innos  
- poskytovanie telekomunika ných služieb prístupu k sieti INTERNET 

 
3. Priemerný po et zamestnancov 

Priemerný eviden ný po et zamestnancov spolo nosti v roku 2008 bol 121, z toho 6 riadite ov úsekov 
(vrcholový manažment) a 16 vedúcich oddelení (vrátane riadite ov pobo iek). V roku 2007 bol 135, 
z toho 7 riadite ov úsekov a 17 vedúcich zamestnancov. 

 
4. Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky 

Ú tovná závierka Spolo nosti k 31. decembru 2008 je zostavená ako riadna ú tovná závierka pod a 
zákona NR SR . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov, za ú tovné obdobie od 1. 
januára 2008 do 31. decembra 2008. 

 
5. Dátum schválenia ú tovnej závierky za predchádzajúce ú tovné obdobie 

Ú tovná závierka Spolo nosti k 31. decembru 2007, za predchádzajúce ú tovné obdobie, bola schválená 
valným zhromaždením Spolo nosti zo d a 24. júna 2008. 
Prijaté uznesenie . 4: 
Valné zhromaždenie Spolo nosti schválilo rozdelenie zisku za rok 2007 vo výške Sk 6 810 813,- Sk 
nasledovne: 
- prevod na ú et zákonný rezervný fond 681 082,- Sk 

     - výplata dividend akcionárom vo výške 6 129 123,- Sk (na jednu akciu Sk 6 123,-) 
     - prevod na ú et nerozdelený zisk 608,- Sk 
 
6. Iné informácie 

 
Spolo nos  sa k 1. októbru 2006 registrovala ako platca DPH v eskej republike, DI : CZ681527376. 
Táto registrácia bola zrušená k 30.6.2008 na základe Rozhodnutia o zrušení registrácie plátcu DPH 
Finan ného úradu pro Prahu 1. 
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B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH Ú TOVNEJ JEDNOTKY 
 
Štatutárny orgán: Predstavenstvo Predseda: Ing. Richard Tannhauser 
 Podpredseda: Ing. Peter Turek 
 lenovia: Iveta Mil íková 

  Ing. Marián Zolcer 
   
   
      Dozorný orgán: Dozorná rada lenovia: Ján Betka 
  Ing. Branislav Školník 
 

Mimoriadne valné zhromaždenie Spolo nosti zvolilo Ing. Zolcera Mariána za lena predstavenstva akciovej 
spolo nosti  23.7.2008 uznesením . 3, pri om de  vzniku jeho funkcie ur ilo de  15.12.2008. Predseda 
dozornej rady Ing. Július Voskár sa na valnom zhromaždení d a 23.7.2008 vzdal funkcie predsedu a lena 
dozornej rady.  

 
 
C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH Ú TOVNEJ JEDNOTKY  

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

    absolútne v Sk v % právach v % položkách VI 
          ako na ZI v % 

1.  Ing. Marián Gajdoš               3 575 000,- 14,285 14,285   
2.   Ing. Július Voskár 3 575 000,- 14,285 14,285   
3.  Ing. Vladimír Dem ík 3 575 000,- 14,285 14,285   
4.  Ing. Ivan Krušpán 3 575 000,- 14,285 14,285   
5.  Július Varga 3 575 000,- 14,285 14,285   
6.  Dušan Lovi  3 575 000,- 14,285 14,285   
7.  Ján Betka 3 575 000,- 14,285 14,285  

 
 

 
D. POUŽITÉ Ú TOVNÉ ZÁSADY A Ú TOVNÉ METÓDY 

 
Spolo nos  zostavila ú tovnú závierku za predpokladu nepretržitého trvania Spolo nosti (going concern). 
 
Spôsob oce ovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 

 
1. Dlhodobý majetok 

 
Dlhodobý majetok ú tovná jednotka oce uje pri nákupe obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu 
obstarania vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním. Majetok nadobudnutý darovaním, vytvorený 
vlastnou innos ou, pokia  je obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady je oce ovaný reproduk nou 
obstarávacou cenou. Touto cenou oce uje aj novozistený v ú tovníctve doteraz nezachytený majetok. 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou innos ou sa oce uje priamymi nákladmi vynaloženými na výrobu 
alebo inú innos  a vnútropodnikové náklady, na základe rozú tovania výrobno-obchodnej réžie. 
 
Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume Sk 50 000,- alebo nižšie ú tuje Spolo nos  na archu 
ú tu 518600 Software. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako Sk 50 000,- zaradila 
Spolo nos  do dlhodobého nehmotného majetku. 
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Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume Sk 30 000,- alebo nižšie ú tuje Spolo nos  na archu 
ú tu zásob (analytický ú et 112). Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila ú tovná jednotka 
do dlhodobého hmotného majetku. 
 
Technické zhodnotenie (TZ) dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré v úhrne za zda ovacie 
obdobie neprevyšuje sumu Sk 30 000,-, Spolo nos  ú tuje priamo do nákladov a eviduje na 
podsúvahových ú toch. 
TZ dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré v úhrne za zda ovacie obdobie prevyšuje sumu 
Sk 30 000,-, Spolo nos  prira uje k jednotlivému druhu majetku ako TZ a odpisuje pod a odpisového 
plánu. Ak je majetok odpísaný, TZ sa zaradí ako samostatný majetok a odpisuje sa pod a odpisového 
plánu. 
 
Ú tovná jednotka zostavila pre bežne ú tovné obdobie ú tovný odpisový plán pre dlhodobý majetok, 
ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy. 
Da ovo je dlhodobý majetok odpisovaný pod a § 22-29 zákona . 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 Spolo nosti (pod a posúdenia životnosti a ú elu) sa niektoré druhy drobného dlhodobého 
majetku uvedú do používania ako dlhodobý majetok a odpisujú sa pod a odpisového plánu. 
 
 
 
 
Odpisový plán dlhodobého majetku: 

 
Druh Doba 

odpisovania 
Metóda Spôsob 

Po íta e 4 roky asová lineárny 
Telefóny 4 roky asová lineárny 
Ostatné prístroje a 
zariadenia 

4 roky 
   6 rokov 
12 rokov 

 
asová 

 

 
lineárny 

Dopravné prostriedky 4 roky asová lineárny 
Dopravné prostriedky - 
autorádia 

4 roky asová lineárny 

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

5 rokov 
asová 
asová 

ú tovný 
ú tovný 

 
 

2. Zásoby 
 
Zásoby sa ú tujú pod a spôsobu A v zmysle Ú tovej osnovy a postupov ú tovania pre podnikate ov 
ú tujúcich v sústave podvojného ú tovníctva. Skladová evidencia je vedená elektronicky v ekonomickom 
systéme QI v module Sklady. Materiál a tovar sa na sklad prijíma na základe faktúry – da ového dokladu, 
pokladni ného dokladu pri nákupe v hotovosti a na základe prevodiek zo skladov pobo iek Spolo nosti. 
Náklady s obstaraním zásob (doprava, poštovné, clo a i.)  predstavujú obstarávacie náklady, ktoré sa 
zahr ujú do ceny zásob a evidujú sa na samostatnom analytickom ú te 131/A.  Štvr ro ne sa rozpúš ajú 
do nákladov nasledovne: 
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  koeficient pohybu 
            tovaru na sklade za mesiac 

uplatnený mesa ný náklad z ú tu 131 =         X  
 kone ný zostatok ú tu 

            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 Spolo nos  oce uje obstarávacími nákladmi. Zásoby vytvorené vlastnou innos ou  
(nedokon ená výroba) oce uje vlastnými nákladmi, a to skuto ne vynaloženými nákladmi na priamy 
materiál a náklady na prácu oce uje nákladovou hodinou jednotlivých oddelení. Nákladová hodina zah a 
mzdy, nepriame náklady a správnu réžiu. K 31.decembru 2008 Spolo nos  eviduje nedokon enú výrobu. 
Rozpracované zákazky budú ukon ené v roku 2009. 
Výdaj zo skladu je oce ovaný priemernou skladovou cenou, ktorá je prepo ítaná váženým aritmetickým 
priemerom, ktorého prepo et sa vykonáva pri každom skladovom pohybe.  
Prebytky na zásobách oce uje v reproduk ných cenách. 
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky k zásobám. 

 
3. Finan ný majetok, poh adávky a záväzky 

 
Pe ažné prostriedky, ceniny, poh adávky a záväzky Spolo nos  oce uje ich menovitou hodnotou. Pri 
oce ovaní používa slovenskú a cudziu menu Na slovenskú menu ich prepo ítava kurzom z kurzového 
lístka NBS a to ku d u uskuto nenia ú tovného prípadu. Spôsob uplatnený pri prepo te údajov v cudzích 
menách na Sk v okamihu uskuto nenia ú tovného prípadu: 
 
 
- poh adávky kurz devízy NBS 
- záväzky kurz devízy NBS 
- nákup pe ažných prostriedkov v hotovosti kurz devízy NBS, nákup korešponden ná banka 
- výdaj pe ažných prostriedkov v hotovosti kurz devízy NBS 
- bankové operácie na ú te v slovenskej mene kurz nákup – predaj korešponden ná banka 
- bankové operácie na ú te v cudzej mene kurz devízy NBS 
- záväzky – tuzemské v cudzej mene kurz devízy NBS 
 
 
Finan ný majetok, poh adávky a záväzky ocenené cudzou menou sú k 31. 12. prepo ítané kurzom NBS. 
Finan ný majetok, poh adávky a záväzky vyjadrené v mene EUR sú k 31.12.2008 prepo ítané 
konverzným kurzom. 
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E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 

1. Dlhodobý nehmotný majetok 
 
1a) Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku 

 

          

Dlhodobý nehmotný 
majetok pod a položiek

súvahy

Riadok 
súvahy

Ocenenie na 
za iatku 
bežného 

ú tovného 
obdobia

Prírastky Úbytky Presuny 
(+/-)

Stav na 
konci 

bežného 
ú tovného 
obdobia

Software 007 1 842 2 750 348 4 244
Spolu: 004 1 842 2 750 348 4 244  

 
1b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 

 

           

Oprávky a opravné položky 
pod a položiek súvahy

Riadok 
súvahy

Stav na 
za iatku bež. 

ú tovného 
obdobia

Prírastky Úbytky Presuny
(+/-)

Stav na 
konci bež. 
ú tovného 
obdobia

Oprávky k software 007 1 489 805 348 1 946
Spolu: 004 1 489 805 348 1 946  
 
 
1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku 
 

           

Zostatková hodnota pod a 
položiek súvahy

Riadok  
súvahy

Zostatková hodnota na 
za iatku bežného ú tovného 

obdobia

Zostatková hodnota na konci 
bežného ú tovného obdobia

Software 007 353 2 298
Spolu: 004 353 2 298  

 
 

2. Dlhodobý hmotný majetok 
 
2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku 
 

         

Samostatné hnute né veci 
a súbory  hnute ných veci 016 44 775 7 021 8 119 32 43 709
Ostatný dlhodobý majetok 019 315 144 -32 139
Spolu: 013 45 090 7 021 8 263 0 43 848

Dlhodobý hmotný majetok 
pod a položiek súvahy Úbytky Presuny 

(+/-)

Stav na 
konci bež. 
ú tovného 
obdobia

Riadok 
súvahy Prírastky

Ocenenie na 
za iatku bež. 

ú tovného 
obdobia
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2b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku 
 

           

Oprávky a opravné položky 
pod a položiek súvahy

Riadok 
súvahy

Stav na 
za iatku bež. 

ú tovného 
obdobia

Prírastky Úbytky Presuny
(+/-)

Stav na 
konci bež. 
ú tovného 
obdobia

Oprávky ostatnému 
dlhodobému hmotnému 
majetku 019 280 35 144 -32 139
Spolu: 013 29 706 7 681 8 263 0 29 124

8 119 32 28 985

Oprávky k samostatným 
hnute ným veciam a súborom 
hnute ných vecí 016 29 426 7 646

 
 

2c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku 
 

           

Zostatková hodnota pod a položiek súvahy Riadok  
súvahy

Zostatková hodnota 
na za iatku bežného 
ú tovného obdobia

Zostatková hodnota 
na konci  bežného 
ú tovného obdobia

Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných 
vecí 016 15 349 14 724
Ostatný dlhodobý majetok 019 35 0

Spolu: 013 15 384 14 724

Obstaraný dlhodobý majetok 020 0 0

 
 
 

3. Dlhodobý finan ný majetok 
 
Spolo nos  neeviduje v roku 2008 a neevidovala ani v roku 2007 dlhodobý finan ný majetok. 

 
 

4. Zásoby 
 
Zníženie úžitkovej hodnoty zásob tovaru je zoh adnené vytvorením opravnej položky k tovaru k 31. 
decembru 2008. Zníženie hodnoty zásob tovaru bolo z vä šej asti spôsobené rýchlym pokrokom v oblasti 
IT a znížením trhových cien tovaru na trhu IT. 

          

Opravné položky pod a položiek 
súvahy

Riadok  
súvahy

Stav na 
za iatku bež. 

ú tovného 
obdobia

Tvorba Zú tovanie

Stav na konci 
bež. 

ú tovného 
obdobia

Opravná položka k nedokon enej 
výrobe 035 200 0 200 0

Opravná položka k tovaru 039 97 147 97 147
Spolu: 033 297 147 297 147  
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5. Poh adávky 
 
5a) Opravné položky k poh adávkam 
 

          

Dôvod tvorby, zníženia, zrušenia Riadok 
súvahy

Stav na 
za iatku bež. 

ú tovného 
obdobia

Tvorba Zú tovanie

Stav na 
konci bež. 
ú tovného 
obdobia

Poh adávky po lehote splatnosti 
do 180 dní  591 315 591 315

Poh adávky po lehote splatnosti 
do 365 dní 997 315 859 453

Poh adávky po lehote splatnosti 
nad 365 dní 721 343 662 402

Úroky z omeškania DeTeWe 
Slovakia   100 % 382 0 382 0

Spolu: 048 2 691 973 2 494 1 170  
 
 
5b) Poh adávky pod a splatnosti 
 
 

Text K 31.12.2007 K 31.12.2008 
Poh adávky do lehoty splatnosti 73 028 43 265 
Poh adávky po lehote splatnosti  44 008   8 264 
Spolu 117 036 51 529 

 
 
5c) Veková štruktúra poh adávok 
 

Druh menej ako 
1 rok

1-5    
rokov Spolu menej 

ako 1rok
viac ako 

1 rok Spolu Spolu

Poh adávky z obchodného styku
37 779 37 779 7 554 623 8 177 45 956

Poh adávky z obchod. styku – 
dlhodobé 0 0 0 0 0

Poh adávky vo i zamestnancom
179 179 0 179

Odložená da ová poh adávka 0 262 262 0 262
Dotácie zo štátneho rozpo tu 
a fondov EÚ 969 969 0 969

Iné poh adávky 4 076 4 076 28 59 87 4 163
Spolu: 43 003 262 43 265 7 582 682 8 264 51 529

v lehote splatnosti po splatnosti
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6. Krátkodobý finan ný majetok 

 
Ako finan né ú ty sú vykázané peniaze v pokladnici, ú ty v bankách. Ú tami v bankách môže Spolo nos  
vo ne disponova , okrem termínovaného ú tu vedeného v Komer ní banke a.s. vo výške EUR 11 280,-. 
Tento termínovaný ú et je ú elovo viazaný ú et z dôvodu zabezpe enia bankovej záruky (zádržné) 
vystavenej na Ministerstvo financií SR, ktorej platnos  nadobudla ú innos  31.3.2006 do 15.5.2009. 
 
 
6a) Významné finan né ú ty 
 

Opis krátkodobého finan ného majetku

Stav na
za iatku
bežného

ú tovného
obdobia

Prírastky Úbytky

Stav na
konci

bežného
ú tovného
obdobia

Peniaze 364 38 082 37 725 721
Ú ty v bankách 27 832 1 482 001 1 486 690 23 143  
 
 
 
6b) asové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 
 

Náklady budúcich období – poistné 89 1 174 1 169 94
Náklady budúcich období – ostatné 5 236 3 806 5 240 3 802
Náklady budúcich období – leasing - úroky 14 17 14 17
Náklady budúcich období – nájomné 0 8 997 8 997 0
Náklady budúcich období – podpora SW 2 96 2 96
Príjmy budúcich období – nevyfakturovaný zmluvný 
servis a podpora SW na rok 2008 337 414 337 414

Stav na 
konci 

bežného 
ú tovného 
obdobia

Opis položky

Stav na 
za iatku 
bežného 

ú tovného 
obdobia

Prírastky Úbytky

4 423Spolu: 5 678 14 504 15 759  
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7. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 
 
Spolo nos  uzatvorila pod a §788 a násl. Obchodného zákonníka zmluvu s pois ov ou Kooperativa a.s. 
Bratislava. Poistený je súbor  hnute ných vecí, ku ktorým má poistený vlastnícke právo a sú vedené 
v ú tovnej evidencii poisteného. Poistenie súboru hnute ných vecí pre prípad poškodenia alebo zni enia 
živelnou poistnou udalos ou a pre prípad odcudzenia je dojednané na poistnú sumu Sk 50 000 000,- . 
Poistený sa podie a na plnení každej poistnej udalosti spoluú as ou vo výške Sk 1 000,-. 
 
Motorové vozidlá sú poistené v pois ovni Kooperativa a.s. Bratislava. Poistené sú všetky motorové 
vozidlá s nosnos ou nad 1,5 t úžitkovej nosnosti vo vlastníctve alebo v užívaní poisteného. Poistenie 
súboru osobných motorových vozidiel je dojednané so spoluú as ou 5%, minimálne však 2 000,- Sk 
z každej poistnej udalosti. Poistenie úžitkových motorových vozidiel je dojednané so spoluú as ou 5%, 
minimálne však 5 000,- Sk z každej poistnej udalosti. Maximálne poistné krytie je dojednané na 85% 
hodnoty asovej ceny vozidla, znížená o použite né zvyšky vozidla. 
 
Poistné zmluvy 

 
íslo poistnej zmluvy Názov Rozsah poistenia 

0804002136 Zásoby 7 199 500,-
0804002136 Hnute ný majetok 27 608 000,-
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 

4254/36-1604563-0 Združené poistenie pre cesty 
a pobyt v zahrani í 

6 820 000,-

 
95 - 1945.611 - 0 

Úrazové poistenie nemenovaných 
osôb prepravovaných MV 200 Sk/1 sedadlo

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 

 
Spolo nos  uzatvorila v roku 2007 pod a §788 a násl. Obchodného zákonníka zmluvu s pois ov ou  
Kooperativa a.s. Bratislava. Poistený je súbor zásob, ku ktorým má poistený vlastnícke právo a sú vedené 
v ú tovnej evidencii poisteného. Poistený súbor zásob pre prípad poškodenia alebo zni enia živelnou 
poistnou udalos ou a pre prípad odcudzenia je dojednané na poistnú sumu 7 199 500,- Sk . Poistený sa 
podie a na plnení každej poistnej udalosti spoluú as ou vo výške 1 000,- Sk. 
 
Spolo nos  v roku 2006 uzatvorila s pois ov ou Kooperativa a.s. Bratislava  poistnú zmluvu  
Zodpovednosti za škodu. Ide o poistenie  škôd spôsobených  inému  subjektu v súvislosti s výkonnom 
innosti. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 50 000 000,- Sk. Poistený sa podie a na plnení každej 

poistnej udalosti spolo nosti vo výške 1 000,- Sk. 
 
9. Spôsob a výška poistenia menovaných a nemenovaných osôb 

 
Ú tovná jednotka  uzatvorila v roku 2007 dodatok k poistnej zmluve, ktorou sú 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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F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV 
 

1. Vlastné imanie za bežné ú tovné obdobie 
 
1a) Opis základného imania 
 
Základné imanie bolo naposledy zmenené na základe schválenia valným zhromaždením, ktoré sa konalo 
d a 6. marca 2007, a to upísaním nových akcií pe ažným vkladom o sumu 25 000,- Sk. Zvýšenie ZI sa 
vykonalo upísaním jednej kme ovej akcie, vydanej v listinnej podobe, vo forme na meno s menovitou 
hodnotou 25 000,- Sk. 
 

Text 2007 2008 
Základné imanie celkom 25 025  25 025 
Po et akcií     1 001   1 001 
Menovitá hodnota akcie  25 025 25 025 
Základné imanie splatené  25 025  25 025 
Základné imanie nesplatené   
Vlastné imanie 33 858 37 566 
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % 74% 67% 

 
 

1b) Rozdelenie ú tovného zisku vykázaného v predchádzajúcom ú tovnom období 
 

Text za rok 2006 za rok 2007 
Ú tovný zisk:  12 366  6 811 

Prídel do zákonného rezervného fondu      1 237       681  
Prídel na zvýšenie základného imania     
Prídel do štatutárnych fondov     
Prídel do sociálneho fondu   
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov   
Dividendy         11 128          6 129  
Nerozdelený zisk minulých rokov         1              1      
Iné rozdelenie zisku     

 
 

1c) Informácia k zostatku na ú te 428-Nerozdelený zisk minulých rokov 
 
Po schválení ú tovnej závierky za rok 2006 boli Spolo nosti v roku 2007 doru ené doklady a informácie 
týkajúce sa ú tovného obdobia roku 2006. Spolo nos  tieto skuto nosti zaú tovala v roku 2007 ako 
opravy chýb minulých ú tovných období prostredníctvom ú tu nerozdeleného zisku. Tento nerozdelený 
zisk týkajúci sa roku 2006 zostane aj na alej ako nerozdelený zisk v Súvahe na r. 83 vo výške 584tis. Sk, 
pokia  sa valné zhromaždenie nedohodne inak, s prihliadnutím na akcionársku štruktúru v roku 2006. 
 
Následne po zistení týchto skuto ností Spolo nos  podala opravné da ové priznanie k dani z príjmov 
právnických osôb, nako ko tieto skuto nosti boli zistené a spracované pred 31.03.2007. 
  
V roku 2008 Spolo nos  zistila skuto nosti týkajúce sa ú tovného obdobia roku 2006 a 2007 a následne 
v roku 2008 zaú tovala cez opravy chýb minulých ú tovných období a ú et 428-Nerozdelený zisk 
minulých rokov bol znížený o tieto opravy. Spolo nos  podá opravné da ové priznanie k dani z príjmov 
právnických osôb za rok 2006 a 2007.  
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2. Rezervy 

 

Druh rezervy

Stav na
za iatku
bežného

ú tovného
obdobia

Tvorba erpanie

Stav na
konci

bežného
ú tovného
obdobia

Predpokla-
daný rok
použitia

Rezerva na nevy erpané dovolenky 1 070 951 1 070 951 R: 2009
Rezerva na nevyplatené prémie za r.2008 9 394 2 951 9 394 2 951 R: 2009
Rezerva na ro né zú tovanie zdravotného 
poistenia za r.2008 279 291 279 291 R: 2009

Rezerva na nevyfakturované audítorské služby 125 60 125 60 R: 2009

Rezerva na nevyfakturované spracovanie 
Výro nej správy 185 200 185 200 R: 2009

Rezerva na nevyfakturovanú energiu 3 0 3 0 R: 2009
Rezerva na nevyfakturované spracovanie 
elektroodpadu 102 60 102 60 R: 2009

Rezerva - krátkodobá - oprava PC 832 797 832 797 R: 2009
Rezerva - dlhodobá - oprava PC 994 330 651 673 R: 2011
Rezerva – krátkodobá – reklamácie v 2008 158 0 158 0 R: 2009
Spolu: 13 142 5 640 12 799 5 983  

 
 

3. Záväzky 
 
3a) Záväzky pod a splatnosti 
 

Text K 31.12.2007 K 31.12.2008 
Záväzky do lehoty splatnosti   95 167          53 231 
Záväzky po lehote splatnosti  35 642     6 554 
Spolu 130 809   59 785 
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3b) Veková štruktúra záväzkov 

 
        

      

menej ako 
1 rok

   1-5    
rokov

Spolu menej ako 
1 rok 

viac ako 1 
rok

Spolu Spolu

Záväzky z obchodného 
styku 

29 240 29 240 6 564 -10 6 554 35 794

Prijaté preddavky 3 035 3 035 0 3 035
Nevyfakturované dodávky 517 517 0 517
Záväzky vo i 
zamestnancom

2 857 2 857 0 2 857

Záväzky zo sociálneho 
zabezpe enia

1 843 1 843 0 1 843

Da ové záväzky - da  z 
príjmu

579 579 0 579

Da  z pridanej hodnoty 2 278 2 278 0 2 278
Da  z príjmu zamestnancov 512 512 0 512
Zrážková da 1 1 0 1
Ostatné nepriame dane a 
poplatky

9 9 0 9

Krátkodobé rezervy 6 175 6 175 0 6 175
Dlhodobé rezervy 673 673 0 673
Záväzky z prenájmu - 
leasing

2 844 2 191 5 035 0 5 035

Ostatné dlhodobé záväzky 320 320 0 320
Záväzky zo sociálneho 
fondu

157 157 157

Odložený da ový záväzok 0 0 0 0
Spolu: 49 890 3 341 53 231 6 564 -10 6 554 59 785

po splatnostiv lehote splatnosti
Druh
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4. Spôsob vzniku odloženého da ového záväzku 
 

      

Minulé ú tovné obdobie Bežné ú tovné obdobie

Ú tovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je 
vyššia než je jeho da ová základ a 594 748
Ú tovná hodnota poh adávky je vyššia než je jej 
da ová základ a 78 78
Ú tovná hodnota zásob je vyššia než je jej da ová 
základ a 57 28
Do asný rozdiel vzniknutý z dôvodu zachovania 
zásady opatrnosti pri tvorbe neda ových rezerv 429 1 060
Stav odloženého da ového záväzku k 31.12. 186 -262

Zdanite ný do asný rozdiel
Odložený da ový záväzok (+)
Odložená da . poh adávka (-)

 
 

5.  Záväzky zo sociálneho fondu 
 

 
 
 
 
 

 
 

6. Bankové úvery, pôži ky, finan né výpomoci 
 
6a) Bankové úvery 
 
Klient: GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, I O: 36 033 987 
Banka: Komer ní banka a.s., Hodžovo nam.1A, 811 06 Bratislava, I O: 31 395 074 
Zmluva: Rámcová zmluva o poskytovaní finan ných služieb .18/07/BB 
 
Na základe dodatku .1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finan ných služieb .18/07/BB sa banka 
zaviazala poskytnú  klientovi kontokorentný úver na Bežnom ú te v maximálnej sume a mene € 
331 939,19 (10 mil. Sk). Úroková sadzba pre poskytnutý úver je stanovená ako pohyblivá, založená na: 
1M BRIBOR plus 0,5 % p.a. Kontokorentný úver je poskytnutý bez zabezpe enia. Kone ná splatnos  
úveru je 30.9.2009 kedy kon í aj platnos  rámcovej zmluvy.  
 
K 31.12.2008 ne erpala Spolo nos  kontokorentný úver.  

 
6b) Bankové záruky 
 
Klient: GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, I O: 36 033 987 
Banka: Komer ní banka a.s., Hodžovo nám.1A, 811 06 Bratislava, I O: 31 395 074 
Zmluva: Rámcová zmluva o poskytovaní finan ných služieb .18/07/BB 
 
Na základe dodatku .1 Rámcovej zmluvy o poskytovaní finan ných služieb .18/07/BB sa banka 
zaviazala poskytnú  klientovi krátkodobý rámec na neplatobné bankové záruky v  maximálnej výške 

Text Hodnota
Stav na za iatku bežného ú tovného obdobia 391
Tvorba sociálneho fondu 301

erpanie sociálneho fondu 535
Stav na konci  bežného ú tovného obdobia 157
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Systém manažmentu kvality 
 pod a normy ISO 9001:2000 

Obchodný register: OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka . 550/S 
 

 

464 714,86 € (14 mil. Sk), na základe ktorého bude môc  oprávnene požiada  o vystavenie jednotlivých 
bankových záruk za predloženú ponuku do 29.9.2009. 
 
K 31.12.2008 erpala nasledovné bankové záruky: 
B. záruka .04/02/06/BB     pre Ministerstvo financií SR v sume 37 599,22 EUR                          - otvorená 
 

7. asové rozlíšenie výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období 
 

          

Stav na
za iatku
bežného

 ú tovného
obdobia

Prírastky Úbytky

Stav na
konci

bežného
ú tovného
obdobia

6 5 6 5
21 15 20 16

815 2 251 693 2 373
5 552 1 084 5 285 1 351

54 54 54 54
6 448 3 409 6 058 3 799SPOLU

Ro ná podpora SW  na r. 2009 
Prenájom modemov a služby ISYS – lekárne

Opis položky

Aktualizácia systému Aesculap r.2009
Obnova domén na  r.2009
Servisná podpora na r. 2009

 
 

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 

Druh výnosov Opis 
Bežné ú tovné 

obdobie 
Minulé ú tovné 

obdobie 
Tržby za vlastné výkony  Po íta ová technika 69 033 105 612
a tovar   Software 20 613 28 539
  Spotrebný materiál 30 732 37 637
  Aktívne prvky sietí a kabeláže 14 236 60 718
    Opravy PC techniky 8 974 9 453
    Inštala né práce 3 846 2 415
    Školenie 9 163 5 680
    Konzultácie, analýzy a projekty 3 781 2 706
    Bezpe nos  IT a správa sietí 56 341 45 232
  Programovanie a služby IS 36 388 44 295
     Ostatné služby 7 977 12 278
 Služby outsorcing 764 15 403
 Služby v poddodávke 100 388 83 915
Ostatné výnosy z hospodárskej innosti Dotácie z ESF - GAMO de minimis 743 1 371

  
E-Support: nárok na EC Grant 
Contribution  146 209

  Predaj DM  1 477                 39 342
  Provízia z Citrix - DETOX 100
  Provízie INTEL 27 62
  Provízia Microsoft 48 175
  Provízia ANASOFT 251 
    Náhrady škôd 407 464
Finan né výnosy  Realizované kurzové zisky 147 697
    Nerealizované kurzové zisky 86 8
    - z toho prepo ítané v eurách 1 
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Systém manažmentu kvality 
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Obchodný register: OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka . 550/S 
 

 

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 
 

Druh nákladov Opis 

Bežné 
ú tovné 
obdobie 

Minulé 
ú tovné 
obdobie 

Náklady za poskytnuté služby 
Opravy a údržba                        2 149 2 118

     Cestovné náklady 2 175 2 031
     Náklady na reprezentáciu 464 336
     Náklady na komunikácie  3 035 3 389
   Služby externé 72 856 85 729
   Náklady na školenia 915 2 332
   Nájomné 7 217 7 513
   Náklady na reklamu 10 257 7 988
      Sprostredkovanie predaja 6 061 6 795
 Náklady na audit 1 460 250
 Ostatné služby 54 673 38 107
Ostatné náklady z hospodárskej innosti 

Dary 85 150
Predaj DM  349 39 342

   Pokuty a penále 157 12
     DPH - lízing 220 165
     Príspevky právnickým osobám 246 163
   Ostatné prevádzkové náklady 42 34
      Manká a škody 110 145
Finan né náklady   Realizované kurzové straty  291 526
    Nerealizované kurzové straty 76
    - z toho prepo ítané v eurách 57

130

 
I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV 

 
Da  z príjmov za bežné ú tovné obdobie 

 
Text Hodnota v minulom období Hodnota v bežnom období 

  Da  z príjmov z bežnej innosti splatná                                      1 928                                     2 566 
  Da  z príjmov z mimoriadnej innosti splatná   
  Da  z príjmov z bežnej innosti odložená                                       -169                                      -447 
  Da  z príjmov z mimoriadnej innosti odložená    

 
Vz ah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom 
hospodárenia pred zdanením, a to íselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane 
z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov: 
 

Text Minulé obdobie Bežné obdobie 
Splatná da  1 928 2 566
Odložená da  (záväzky +, poh adávky -)  -169 -447
Ú tovaná da  z príjmov spolu 1 759 2 119
HV pred zdanením 8 569 11 738
HV pred zdanením vynásobený sadzbou dane z príjmov 1 628 2 230
Rozdiel medzi zaú tovanou da ou a vypo ítanou da ou 131 -111
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J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH Ú TOCH 
 

a) Prenajatý majetok 
 

       

Druh položky
Opis položky ( íslo 

zmluvy)
Obstarávacia 

cena
Záväzok k 
31.12.2007

Záväzok k 
31.12.2008

Prenajatý majetok z leasingu 120917 642 102 0
Hodnota leasingu, záväzok z 120801 519 70 0
leasingu B.O.F leasing a. s. 122531 438 109 0

122605 1 174 291 0
122485 1 399 347 0
124139 455 164 41
124198 833 300 75
124143 455 164 41
124331 455 164 41
124330 455 164 41
124199 977 353 88
124197 848 306 77
124144 455 164 41
124545 879 338 99
124537 858 329 97
125206 1 535 660 243
126013 482 229 98
126442 542 270 123
126443 542 270 123
127059 477 259 129
129068 2 214 1 454 853
132932 1 316 0 776
133342 625 0 382
133795 495 0 314
134485 1 889 0 1 240
135492 1 073 0 688
136346 424 0 338
136343 557 0 445
SPOLU 23 013 6 507 6 393

Drobný majetok vedený v
 operatívnej evidencii Drobný majetok 13 046  

 
Spolo nos  sa v rámci príprav na prechod na novú menu EUR od 1.1.2009 predzásobila eurohotovos ou, 
aby tak zabezpe ila bezproblémový prechod na túto novú národnú menu. 

 
 
K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

 
Spolo nos  neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by vo i nej viedol iný subjekt. 
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L. PRÍJMY A VÝHODY LENOV ORGÁNOV SPOLO NOSTI 

 
  Sú asní lenovia orgánov Bývalí lenovia orgánov 
  štatutár- dozor- iných štatutár- dozor- iných 
  nych ných   nych ných   

Pe ažné príjmy 80 24   0          8   
 
 
M. EKONOMICKÉ VZ AHY SPOLO NOSTI A SPRIAZNENÝCH OSOB 

 
Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú údaje v tabu ke . 2: 
 

Obchodné meno alebo meno a priezvisko Sídlo alebo bydlisko 
         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 uskuto nili medzi Spolo nos ou a spriaznenými osobami: 
 

     
Spriaznená osoba Hodnota obchodu Druh obchodu 

      
GAMO Consulting spol. s r.o. 11 537 Prenájom, služby spojené s prenájmom  - náklady 
GAMO Consulting spol. s r.o. 684 Predaj výpo tovej techniky a servisné služby -výnosy 
ActivIT  spol. s r.o. 112 Programátorské práce 
ActivIT  spol. s r.o. 260          Predaj výpo tovej techniky  a servisné služby -výnosy 
YMAN Slovakia spol.s r.o. 308 Predaj výpo tovej techniky a servisné služby -výnosy 
YMAN Slovakia spol.s r.o.      1 938 Reklamná a marketing. innos  - náklady 

 
 
N. SKUTO NOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA DO D A ZOSTAVENIA Ú TOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Ku d u, ku ktorému sa zostavovala ú tovná závierka do d a zostavenia ú tovnej závierky  nenastali 
významné skuto nosti, ktoré by ovplyvnili ú tovnú závierku. 
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BANSKÁ BYSTRICA
ÚSTREDIE SPOLOČNOSTI / HEADQUARTERS

Adresa/Address: 
GAMO, a. s.
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
Slovak Republic

KONTAKTY – ODDELENIA V GAMO BB / CONTACTS – GAMO BB DEPARTMENTS

GENERÁLNY RIADITEĽ / GENERAL DIRECTOR
Richard Tannhauser <richard.tannhauser@gamo.sk>
Tel./Phone:+421 48 4372 111

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

OBCHODNÝ ÚSEK / SALES DIVISION
Vedúci obchodnej skupiny/Head of Sales: Ľubomír Palúch <lubomir.paluch@gamo.sk>
Tel./Phone:+421 48 4372 111

ÚSEK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ / INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION 
Riaditeľ úseku/Division Director: Marián Zolcer <marian.zolcer@gamo.sk>
Tel./Phone:+421 48 4372 800

ÚSEK INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV / INFORMATION SYSTEMS DIVISION
Riaditeľ úseku/Division Director: Peter Vladyka <peter.vladyka@gamo.sk>
Tel./Phone:+421 48 4372 865 

ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV / HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
Riaditeľ oddelenia/Department Director: Jarmila Pinková <jarmila.pinkova@gamo.sk>
Tel./Phone:+421 48 4372 135
e-mail: kariera@gamo.sk

CENTRÁLNA SPRÁVA SERVISU / TECHNICAL SUPPORT CENTRAL ADMINISTRATION
Vedúci oddelenia/Department Manager: Ivan Luby <ivan.luby@gamo.sk>
Tel./Phone:+421 48 4372 800
e-mail: <servis@gamo.sk>

SERVIS / TECHNICAL SUPPORT
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

HEPLDESK 
Tel./Phone:+421 48 4372 000 (priama linka/direct line)
e-mail: helpdesk@gamo.sk
URL: https://helpdesk.gamo.sk

ŠKOLENIA / TRAINING AND EDUCATION
e-mail: skolenia@gamo.sk
ECDL Accredited Testing Center
VUE Authorised Testing Center
Akreditované vzdelávacie centrum MŠ SR/
Ministry of Education SR Accredited Education Center

GPS: 48°43‘38.21“N 19°7‘12.21“E

http://www.gamo.sk
http://online.gamo.sk
https://helpdesk.gamo.sk
mailto:helpdesk@gamo.sk
mailto:servis@gamo.sk
mailto:info@gamo.sk
mailto:kariera@gamo.sk
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=48%C2%B043'38.21%22N+19%C2%B07'12.21%22E&mrt=yp&sll=48.72773,19.120059&sspn=0.008917,0.017853&ie=UTF8&ll=48.727294,19.120073&spn=0.017835,0.035706&z=15&iwloc=A
mailto:richard.tannhauser@gamo.sk
mailto:lubomir.paluch@gamo.sk
mailto:marian.zolcer@gamo.sk
mailto:peter.vladyka@gamo.sk
mailto:jarmila.pinkova@gamo.sk
mailto:ivan.luby@gamo.sk
mailto:skolenia@gamo.sk
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KONTAKTY - REGIONÁLNE / CONTACTS - BY BRANCH OFFICES

BRATISLAVA
POBOČKA / BRANCH:
Adresa/Address:
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: info@gamo.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
POBOČKA / BRANCH:
Adresa/Address:
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:
Adresa/Address:
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: kosice@gamo.sk

ŽILINA
POBOČKA/BRANCH:
Adresa/Address:
GAMO, a. s.
Za Plavárňou 3/8121
010 08 Žilina
Slovak Republic

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

GPS: 48°9‘4.27“N 17°10‘29.85“E GPS: 48°42‘22.21“N 21°14‘44.77“E

GPS: 49°5‘0.82“N 19°37‘3.06“E GPS: 49°12‘41.6“N 18°44‘52.23“E

mailto:kosice@gamo.sk
mailto:info@gamo.sk
mailto:skolenia@gamo.sk
mailto:info@gamo.sk
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=48%C2%B09'4.27%22N+17%C2%B010'29.85%22E&mrt=yp&sll=48.727294,19.120073&sspn=0.017835,0.035706&ie=UTF8&z=15&iwloc=A
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=49%C2%B05'0.82%22N+19%C2%B037'3.06%22E&mrt=yp&sll=48.151186,17.174958&sspn=0.018038,0.035706&ie=UTF8&z=15&iwloc=A
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=48%C2%B042'22.21%22N+21%C2%B014'44.77%22E&mrt=yp&sll=49.083561,19.617517&sspn=0.017708,0.035706&ie=UTF8&z=15&iwloc=A
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=49%C2%B012'41.6%22N+18%C2%B044'52.23%22E&mrt=yp&sll=48.706169,21.245769&sspn=0.017842,0.035706&ie=UTF8&z=15&iwloc=A
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AJ TAKÝ BOL ROK 2008 / THIS WAS THE YEAR 2008

GAMO - IBM - ASBIS produktové školenie, jún 2008 /
GAMO - IBM - ASBIS product training, June 2008 

Firemné športové hry 2008, jún 2008 /
Company‘s Sport Games, June 2008 

MDD 2008, máj 2008 /
Children‘s Day, May 2008 
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AJ TAKÝ BOL ROK 2008 / THIS WAS THE YEAR 2008

Športový deň Univerzít 2008, jún 2008 /
Universities Sport Day, June 2008 

Návšteva HP Solution Centre, Nice, Francúzsko, september 2008 /
HP Solution Centre workshop, Nice, France, September 2008 

Bowlingový turnaj, október 2008 /
Bowling Tournament, October 2008 
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Mikulášsky večierok, december 2008 /
Santa Claus Party, December 2008 

Vianočná kapustnica, december 2008 /
Christmass Cabbage soup, December 2008 

Novoročný prípitok, január 2009 /
New Years Toast, January 2009



Túto ročnú správu môžete získať:
• v centrále spoločnosti
• v pobočkách
• na internete http://www.gamo.sk

This annual report is available:
• in the headquarter
• in all branches
• on the web http://www.gamo.sk
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