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PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Vážení zákazníci, partneri, vážení spolupra-
covníci a akcionári

Rok 2009 predstavoval rok nových skúse-
ností výziev a hľadania nových postupov a rie-
šení. Tak ako celé slovenské ale aj svetové 
hospodárstvo bolo v uplynulom roku značne 
postihnuté hospodárskou krízou, tak aj odve-
tvie IKT nebolo žiadnou výnimkou. Významnou 
mierou bolo postihnuté dopadmi krízy v ostat-
ných oblastiach hospodárstva.

Rok 2009 predstavoval rok kedy oveľa viac 
ako kedykoľvek predtým rozhodovali pri úspeš-
nej realizácii našich riešení a projektov najmä 
kvalita poskytovaných služieb a schopnosť 
ponúkať skutočne profesionálne riešenia. 

Nová situácia plne preverila kvalitu našich 
vzťahov so zákazníkmi a našu schopnosť rea-
govať na zmenené pomery. 

Počas roku 2009 bolo naše snaženie zame-
rané aj naj dôsledné zefektívnenie vnútorného 
fungovania spoločnosti a disciplinované zaob-
chádzanie s nákladmi spoločnosti.

Uplynulý rok však priniesol aj rozvoj našich 
obchodných aktivít a posilnenie kľúčových kom-
petencií a potvrdil správnosť strategických roz-
hodnutí, s ktorými sme do tohto roka vstupovali. 

Vážime si našich zákazníkov a partnerov, 
ktorí dôverovali našim schopnostiam a spoľah-
li sa aj v uplynulom roku na nás, ako na rieši-
teľa svojich IT požiadaviek. Vysoko oceňujem 
schopnosti našich zamestnancov, ktorí zvládli 
náročné požiadavky a úlohy s vysokou profesi-
onalitou.

Dnes vstupujeme do roka 2010 s novými 
očakávaniami a víziami. Dnes môžeme s hrdos-
ťou povedať, že spoločnosť GAMO je stabilnou 
a opäť silnejšou spoločnosťou a v plnej miere 
sme potvrdili naše miesto na slovenskom IKT 
trhu.

 Verím, že rok 2010 bude ďalším úspešným 
rokom nášho pôsobenia na trhu IKT. Som pre-
svedčený, že kvalitou našej práce sa nám po-
darí udržať priazeň zákazníkov, pre ktorých je 
IT dôležitým prvkom ich každodenného fungo-
vania a spoločným snažením sa nám...

...práca opäť stane hrou.

Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

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

Bratislava

Banská Bystrica

Žilina

Liptovský Mikuláš
Košice

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

Hlavný predmet podnikania:  konzultačné a poradenské činnosti v oblasti IT
   dodávka a realizácia počítačových systémov
   vývoj softvérových aplikácií
   technická podpora a poskytovanie systémových služieb 
   školenia a kurzy so zameraním na IT znalosti
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Od svojho vzniku 
si spoločnosť budovala 

pozíciu spoľahlivého 
a odborne zdatného 

partnera, zameraného 
na implementáciu 

progresívnych 
produktov a riešení.

MÍĽNIKY VÝVOJA SPOLOČNOSTI

1991
Posledný februárový deň vzniká združenie (vtedy ešte konzorcium) fyzických osôb pod názvom 

GAMO elektronik. V októbri sa päťčlenné konzorcium transformuje na GAMO, spol. s r. o. Spo-
ločnosť zamestnáva prvých dvoch ľudí. Manažéri rokujú na Taiwane o priamych dodávkach počí-
tačových komponentov na československý trh.

1993
V dôsledku rozdelenia republiky sa menia podmienky na trhu. GAMO sa čoraz viac orientuje na 

slovenský trh. Po prvýkrát sa prezentuje na odbornej výstave COFAX v Bratislave, na jeseň organi-
zuje 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 spo-

ločnosti 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. 

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.

2007
Ukončenie outsourcingového kontraktu so Železiarňami Podbrezová a. s. a opätovné plné pre-

vzatie vlastníckej a aj manažérskej kontroly pôvodnými akcionármi.

2009
GAMO recertifikovalo svoj systém manažérstva kvality na normu ISO 9001:2008, obhájilo dlhodo-

bé partnerstvá s technologickými lídrami (HP, IBM, Microsoft, Lenovo, Cisco Systems, vmware, ...)
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PROFIL SPOLOČNOSTI

Počas uplynulých 19 rokov GAMO svojím pôsobením priamo ovplyvňovalo rozvoj odvetvia in-
formačných technológií na Slovensku. Popri globálne pôsobiacich zahraničných spoločnostiach 
patrí medzi významné čisto slovenské subjekty. Pravidelne obsadzuje miesta v prvej dvadsiatke 
IT spoločností na Slovensku, podľa celkovej veľkosti ročných tržieb z TREND TOP IT.

V súčasnosti sú hlavným zameraním spoločnosti tri oblasti:
 poskytovanie komplexnej hardvérovej infraštruktúry pre segment stredných a veľkých zákazníkov 
 vývoj a nasadzovanie špecializovaných softvérových aplikácií 
 IT a systémové služby

Vnútorná štruktúra úsekov a oddelení v GAMO je realizovaná plne v súlade s týmto produktovým 
zameraním. Takýmto spôsobom sa nám darí vkladať do našich riešení profesionalitu, získané skúse-
nosti ako aj najnovšie technologické trendy a riešenia. 

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

Našim hlavným cieľom je obojstranne fungujúce partnerstvo so zákazníkom. Zákazník pre nás 
nepredstavuje len jednorazovú alebo krátkodobú príležitosť. Je pre nás v prvom rade partnerom 
a našou prácou ho chceme presvedčiť, že aj my sme partnerom pre neho. Presne v duchu našej 
vízie, GAMO – spoľahlivý partner v oblasti informačných technológií.

História spoločnosti 
GAMO a. s. začala 
pred 19-timi rokmi, 
vo februári roku 1991 
vznikom spoločnosti 
GAMO spol. s r. o. 
Na prelome rokov 
1998 a 1999 vznikla 
súčasná podoba 
akciovej spoločnosti.

Martin
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VÍZIA, POSLANIE, ZÁKLADNÉ HODNOTY A CIELE

VÍZIA
GAMO – spoľahlivý partner v oblasti informačných technológií

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

ta 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 prostredníc-
tvom moderných informačných technológií riešenia vtedy, keď ich potrebujú a ktoré plne vyhovujú 
ich požiadavkám.

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

CIELE
Marketing a obchod

 Trvale zlepšovať starostlivosť o zákazníka
 Budovať značku, prezentovať poslanie a odbornosť firmy smerom k odbornej a laickej verejnosti

Technológia
 Aplikovaním najnovších poznatkov z IT byť pripravený splniť náročné požiadavky zákazníkov

Ľudské zdroje
 Vytvoriť a rozvíjať tím najlepších odborníkov a neustále zvyšovať ich kvalifikáciu tak, aby sme 

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 spoločnosti

Martin
Text Box
OBSAH
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GAMO A OBLASŤ JEHO AKTIVÍT

TRH S IT NA SLOVENSKU 2009

Slovenský trh s informačnými technológiami 
(IT) charakterizovala ešte do roku 2008 vyso-
ká dynamika rastu. Slovenský IT trh sa svojou 
štruktúrou približoval vyspelým európskym kra-
jinám. Nezmenený vývoj sa až do roku 2009 
predpokladal aj v budúcnosti. Hlavnými rasto-
vými faktormi boli označované najmä IT služby, 
softvérové aplikácie a tiež projekty informatizá-
cie financované zo štrukturálnych fondov EU 
v Operačnom programe Informatizácia spoloč-
nosti (OPIS) pre roky 2007-2013.

Rok 2009 však priniesol zmenu zapríčinenú 
globálnymi udalosťami, ktoré výrazne zasiah-
li aj slovenské hospodárstvo. Tým, ako bola 
slovenská ekonomika otvorená a proexportne 
orientovaná, sa tu naplno prejavil vplyv von-
kajších faktorov a priniesol oslabenie dopytu. 
Toto spomalenie malo priamy vplyv na IT trh, 
kde boli nanovo prehodnocované všetky IT 
investície a projekty. Napriek tomu je možné 
konštatovať, že IT trh nezaznamenal absolútny 
pokles, ale veľmi mierny rast, ktorý bol v proti-
klade s uplynulými „silnými“ rokmi.

Celková medziročná miera rastu bola na rok 
2009 odhadovaná na cca 2%, na rok 2010 
niekde okolo 4-5%. Ani v roku 2012 sa však 
nedosiahne stav z roku 2008, kedy bol rast 
trhu ovplyvňovaný najmä IT službami. Tie boli 
totiž najjednoduchšie zrušiteľnou položkou pri 
obstarávaní IT systémov, najmä konzultačné 

služby. Taktiež cena za jednotku (či už hodinu 
práce IT špecialistu alebo samotného IT vy-
bavenia) klesala. Týmto sa síce mohlo na trhu 
predať viac techniky, softvéru, či zrealizova-
ných služieb, no vplyv na celkovú veľkosť trhu 
vo finančnom vyjadrení bol veľmi mierny.

Charakteristickým znakom trhu sa stalo 
predlžovanie cyklu obmeny vybavenia, ob-
chodný proces u zákazníkov podliehal dlhšie-
mu zvažovaniu a rozhodovaniu. Uvedené fakto-
ry tiež neprispeli ku dynamike trhu.

Navyše, projekty financované zo štrukturál-
nych fondov EU sa počas roka 2009 ešte na-
plno nerozbehli. Hlavným typom aktivít z OPIS 
boli najmä štúdie uskutočniteľnosti pre jednot-
livé prioritné osi a s nimi súvisiaca dokumentá-
cia. Samotná realizácia a dodávka IT vybavenia 
sa očakáva v rokoch 2010 a ďalších.

Tým, ako sa ekonomická situácia bude po-
stupne zlepšovať, je možné očakávať aj zvýše-
nie investícií do IT, čím sa tempo rastu bude 
zrýchľovať. Taktiež moderné technologické 
trendy akými sú virtualizácia, cloud computing 
či širokopásmový prístup do internetu zohrajú 
svoju úlohu pri návrate smerovania sloven-
ského IT smerom ku vyspelým IT prostrediam 
z krajín pôvodnej EU. V týchto sa totiž v pre-
počte na jedného obyvateľa vynakladajú na IT 
oveľa vyššie čiastky.

Rok 2009 
priniesol zmenu 
zapríčinenú globálnymi 
udalosťami, 
ktoré výrazne 
zasiahli aj slovenské 
hospodárstvo.
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GAMO A OBLASŤ JEHO AKTIVÍT

VÝVOJ VEĽKOSTI TRHU A TRHOVÝ PODIEL GAMO

Na roky 2008-2012 sa predpokladal kon-
tinuálny rast IT trhu na Slovensku vo výške 
9,7%, no kvôli dopadom finančnej krízy sa 
predpoklad tempa rastu zmiernil na úroveň 
cca 5% medziročne. No stále je to rast. Vplyv 
čerpania eurofondov na Operačný plán Infor-
matizácia spoločnosti (OPIS) je prirovnávaný 
ku „elektronickému šrotovnému“. Ešte v roku 
2008 pred krízou IDC prezentovalo svoje od-
hady príspevkov EU fondov ku rastu IT trhu vo 
výške 2,5% bodu ku celkovému rastu.

Výdavky na IT produkty a služby v prepoč-
te na obyvateľa Slovenska stále predstavujú 
v porovnaní s priemerom EU iba približne 1/3, 
teda nízke hodnoty. V porovnaní s krajinami V4 
je Slovensko na 3. mieste. Takže priestor na 
rast trhu existuje.

V roku 2008 sa zrealizovali jednorazové 
projekty súvisiace s prechodom Slovenska na 
menu EURO, čo si vyžadovalo okrem úprav 
informačných systémov aj čiastočnú obnovu 
IT infraštruktúry. V roku 2009 sa tieto projekty 
ukončovali a neexistoval teda dodatočný stimul 
pre rast trhu. Navyše sa z projektov súvisiacich 
s Operačným programom Informatizácia spo-
ločnosti nepodarilo zrealizovať takmer žiadne 
projekty, preto bol reálny prínos OPISu v roku 
2009 bol na celkovom IT trhu zanedbateľný.

Aj kvôli týmto okolnostiam sa celková veľkosť 
IT trhu počas roka 2009 takmer nezmenila.

GAMO dosiahlo v roku 2009 celkový obrat 
vo výške 10,332 mil. EUR (311 mil. Sk). V po-
rovnaní s rokom 2008 to predstavuje medzi-
ročný pokles o 16,7 %. Z pohľadu štruktúry 
tržieb sa nepodarilo udržať celkovú výšku tr-
žieb za tovar (hardvérové vybavenie a krabicový 
softvér) a tu bol zaznamenaný pokles o 20,2 %. 
V oblasti IT služieb bol zaznamenaný taktiež 
pokles, no bol miernejší ako u HW/SW a pred-
stavoval 14,8%. Dopady na vybrané ekono-
mické ukazovatele a celkovú pridanú hodnotu 
ako aj pridanú hodnotu na zamestnanca však 
neboli až také dramatické a pridaná hodnota 
prepočítaná na jedného zamestnanca pokles-
la o 4,2%.

Trhový podiel spoločnosti GAMO na sloven-
skom IT trhu v roku 2009 dosiahol približne 
1,08 %, čo predstavuje voči roku 2008 pokles 
o približne 16 %.

Napriek týmto výsledkom sa však podarilo 
spoločnosti GAMO dosiahnuť kladný hospo-
dársky výsledok a taktiež rozpracovať obchod-
né aktivity, ktorých plný efekt sa prejaví v roku 
2010 a ďalších.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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ŠTATUTÁRNE ORGÁNY

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
Ing. Richard Tannhauser – generálny riaditeľ
Iveta Milčíková – ekonomická riaditeľka
Ing. Peter Turek – asistent GR, predstaviteľ manažmentu kvality
Ing. Marián Zolcer – riaditeľ úseku Informačných Technológií
Ing. Peter Vladyka – riaditeľ úseku Informačných Systémov
Ing. Jarmila Pinková – riaditeľka pre ľudské zdroje

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY
Predstavenstvo
Ing. Richard Tannhauser – predseda predstavenstva
Ing. Peter Turek – podpredseda predstavenstva
Iveta Milčíková – člen predstavenstva
Ing. Marián Zolcer – člen predstavenstva

Dozorná rada
Ing. Marián Gajdoš – predseda dozornej rady
Ing. Branislav Školník – člen dozornej rady
Ing. Ivan Krušpán – člen dozornej rady
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ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT

RICHARD TANNHAUSER
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva

37 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.
Po absolvovaní katedry automatizovaných systémov riadenia na Fakulte elektrotechniky a infor-
matiky STU Bratislava v roku 1996 nastúpil do GAMO a. s. na pozíciu technického špecialistu na 
oddelení dátových 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 spoloč-
nosti. 
Počnúc dňom 1. 1. 2006 bol menovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti GAMO a. s.

PETER TUREK
podpredseda predstavenstva, asistent GR, predstaviteľ manažmentu kvality

52 rokov, pochádza z Prešova.
Absolvoval elektrotechnickú fakultu VŠT v Košiciach, odbor počítačové systémy. Od roku 1983 
pracoval v ZVT Banská Bystrica v rôznych technických funkciách. V roku 1993 nastúpil ako IT 
manažér do spoločnosti GAMO spol. s r. o. Od roku 1997 zastával pozíciu výrobno-technického 
riaditeľa a od roku 2000 aj funkciu zmocnenca pre kvalitu. Vznikom akciovej spoločnosti v roku 
1999 bol nominovaný za predsedu dozornej rady a od roku 2003 je členom predstavenstva ak-
ciovej spoločnosti. 
Od 1. 1. 2006 pôsobí na pozícii asistenta generálneho riaditeľa a zároveň predstaviteľa manaž-
mentu kvality.

IVETA MILČÍKOVÁ
člen predstavenstva, riaditeľka ekonomického úseku

44 rokov, pochádza zo Zvolena.
Absolvovala Strednú ekonomickú školu v Banskej Bystrici, odbor všeobecná ekonomika. Od roku 
1985 pracovala na Pozemných stavbách, podnikové riaditeľstvo Banská Bystrica v rôznych eko-
nomických funkciách. V roku 1992 nastúpila ako ekonómka do spoločnosti GAMO spol. s r. o. 
a od roku 1994 zastávala funkciu vedúcej učtárne. Od roku 1998 zastávala funkciu vedúca účtov-
níctva 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.
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ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT

MARIÁN ZOLCER
člen predstavenstva, riaditeľ úseku informačných technológií

29 rokov, pochádza zo Šiah.
Absolvoval ekonomickú Fakultu Univerzity Mateja Bela, špecializácia Riadenie malých a stredných 
podnikov. Už počas vysokoškolského štúdia 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
riaditeľ úseku informačných systémov

40 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 podieľal na vývoji prevádzkové-
ho informačného systému, neskôr pracoval v spoločnosti Banka Slovakia a. s. ako administrátor 
bankového informačného systému. Od roku 1999 pracoval v spoločnosti Asseco Slovakia a. s. 
v pozíciách 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 Systémov GAMO a. s.

JARMILA PINKOVÁ
riaditeľka pre ľudské zdroje

41 rokov, pochádza z Rimavskej Soboty.
Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor ekonomika práce. Od roku 1991 pôso-
bila na rôznych pozíciách v oblasti riadenia 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.
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KVALITA

Potreby a očakávania zákazníkov sa dynamicky vyvíjajú. GAMO a. s. má v súlade s technologic-
kým 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 9001:2008, 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 systémov 
a softvérových riešení,

 návrh, výroba, predaj, inštalácia, servis a údržba počítačov, periférií, počítačových sietí a ko-
munikačných systémov,

 školenia a certifikácie v oblasti informačných technológií,
 predaj produktov a poskytovanie servisných a systémových služieb v oblasti informačných 

technológií. 

ROČ

Táto certifikácia znamená garan-
ciu splnenia zákazníckych požiada-
viek a dodržania špičkovej kvality na 
medzinárodnej úrovni. Certifikát po-
skytuje záruku našim zákazníkom 
v tom, že GAMO je schopné po-
skytovať im také výrobky a služby, 
ktoré nepretržite spĺňajú ich najná-
ročnejšie požiadavky pri dodržaní 
špičkovej kvality. GAMO chce byť 
neustále spoločnosťou, ktorá rých-
lo a kvalitne poskytne komplexné 
služby na úrovni medzinárodného 
štandardu pri zachovaní konku-
rencieschopných cien a vysokej 
spoľahlivosti pri realizácii zákaziek. 
K naplneniu tohto tvrdenia smerujú 
i zásady politiky kvality spoločnosti 
GAMO a. s., za ktorých prijatie a pl-
nenie zodpovedajú všetci zamest-
nanci spoločnosti.

Vybudovanie systému 
na vysokej úrovni 
procesného riadenia 
bolo potvrdené v októbri 
2008 recertifikačným 
auditom systému 
riadenia kvality 
spoločnosťou 
BUREAU VERITAS 
Certification 
na ďalšie 3 roky.
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PREDMET ČINNOSTI

V našich riešeniach prinášame zákazníkom 
progresívne produkty a služby, realizované 
skúsenými a certifikovanými špecialistami. 

Vďaka dokonalému poznaniu hardvérovej 
infraštruktúry dokážeme naše riešenia prispô-
sobiť potrebám a požiadavkám konkrétneho 
zákazníka. Na uvedenej infraštruktúre zákazní-
kovi nasadzujeme komplexné informačné sys-
témy či iné podporné aplikácie. 

Pre konkrétne oblasti máme pripravené 
ucelené softvérové riešenia. Dokážeme vyvíjať 
špecializované softvérové aplikácie prispôso-
bené potrebám a požiadavkám zákazníka. 

Tradične poskytovanou službou sú tiež ško-

lenia a certifikačné testy v oblasti IT. V spo-
ločnosti 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. 

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 jej bezvýpad-
kovej a efektívnej prevádzky fungovania je pre 
nás prioritou.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

IT 
konzultácie

IT 
vzdelávanie

Testy 
a certifikácia Outsoursing

INTEGROVANÉ RIEŠENIA

Komplexné 
riešenia IKT

Konsolidácia 
IT prostredia Digitálna škola Inteligentné budovy

SW riešenia Softvérové služby

GIS Portal 
Collaboration

Vývoj 
SW aplikácií

Spracovanie 
a analýza dát

Zdravotníctvo Školstvo IS projekty Prenájom a hosting 
SW aplikácií

Manažované IT služby Základné IT služby

SLA služby Virtualizácia Bezpečnosť 
IT manažment

Autorizovaný 
servis Zmluvný servis

HW infraštruktúra

PC počítače, 
notebooky, 

periférie

Servery blade, 
storage, 

zálohovanie

LAN počítačové 
a komunikačné 

siete

SW operačné 
systémy, databázy 

a aplikácie

Security 
antivir, antispam, 

firewall

GAMO a. s. 
sa počas svojho 

vývoja vyprofilovalo 
na poskytovateľa 

komplexných riešení 
a služieb v oblasti 

informačných 
technológií.
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HARDVÉROVÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Vychádzame z dlhodobo overených pro-
duktov, ku ktorým implementujeme najnovšie 
technológie, akými sú napríklad virtualizácia 
či blade riešenia. Samozrejmosťou je inte-
grácia a konsolidácia celkového IT vybavenia 
u zákazníka.

Medzi poskytované služby patrí a zákaz-
níkmi je najčastejšie požadovaná technická 

podpora. Poskytujeme ju nielen pre nami 
dodávané systémy, ale nezriedka pre celé 
IT vybavenie. Tu sme schopní poskytovať zá-
kazníkom široké portfólio služieb – od jedno-
duchých opráv a konfigurácií, cez vzdialenú 
správu a manažment, až po služby s garanto-
vanými parametrami typu SLA. Plne využíva-
me integrované Help Desk riešenie.

HARDVÉROVÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Systémy, ktoré tvoria základný predpoklad trvalej a bezproblémovej prevádzky informačného 

systému u zákazníka. 

 PC – na základe overených technológií od popredných svetových výrobcov poskytujeme kom-
plexné 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 zrealizuje-
me optimálne riešenie komunikačnej infraštruktúry, vrátane možnosti optimalizácie prevádzky 
a dohľadu nad fungovaním

 SW – nadstavba nad hardvérovými prostriedkami, umožňujúca bezproblémový chod informačnej 
infraštruktúry zákazníka

 Security – poskytujeme komplexné zabezpečenie IS na základe bezpečnostných štandardov.

MANAŽOVANÉ IT SLUŽBY
Prostredníctvom manažovaných IT služieb dokážeme zákazníkom ponúknuť kompletné prevza-

tie 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, zodpovednosti 
a záruky. Postaráme sa o bezproblémovú funkčnosť vášho IT, presne podľa vašich požiadaviek. 
Súčasťou zmlúv je cieľová, ako aj minimálna úroveň služieb. Pre skvalitnenie služieb sme zaviedli 
aj automatizovaný monitoring incidentov, kde sme u zmluvných zákazníkov prostredníctvom in-
formačných správ generovaných systémom informovaní o stave a funkčnosti systémov prakticky 
okamžite. Táto služba je súčasťou všetkých nami uzatvorených SLA zmlúv.

 Virtualizácia – Virtualizácia je proces/technológia, pri ktorej je fyzický prostriedok nahradený 
softvérovou vrstvou, ktorá tento plnohodnotne emuluje. Riešeniami realizovanými na báze vir-
tualizačných technológií dokážeme efektívnejšie zhodnotiť zákazníkom vynaložené investície. 
Systémy navrhnuté na základe týchto technológií sú nielen ekonomicky výhodnejšie ale záro-
veň ohľaduplné k životnému prostrediu.

Riešenia hardvérovej 
infraštruktúry 
orientujeme najmä 
pre segment stredných 
zákazníkov, ako 
aj pre zákazníkov 
vyžadujúcich IT 
riešenia s nepretržitou 
prevádzkou.
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 Bezpečnosť, IT manažment – na základe zmluvného servisu sme schopní monitorovať, riadiť 
a zabezpečovať IS zákazníka on-line na diaľku. V prípade nepredvídaných okolností dostatočne 
včas vykonať vhodné protiopatrenia, ktoré zabránia výpadku informačného systému a eliminujú 
možné ekonomické dopady na minimum. 

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

 Zmluvný servis – sme pripravení poskytovať široké spektrum služieb v oblasti IT – od jedno-
duchých 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 skúsenosťami 

vlastnou vývojovou základňou v úzkej spolupráci s poprednými svetovými výrobcami IT techno-
lógií je pripravený komplexne analyzovať, navrhnúť, zrealizovať, manažovať a servisne zabezpe-
čovať riešenia v oblasti IKT.

 Konsolidácia IT prostredia – Spôsob realizácie serverovej infraštruktúry má dlhodobý dopad 
na celý informačný systém. Konsolidáciou podnikovej infraštruktúry rozumieme množinu tech-
nologických možností, ktorými docielime celkovú redukciu použitých konštrukčných prvkov 
tak, aby sme pri nezmenenej funkcionalite dosiahli rovnakého prípadne lepšieho výkonu s niž-
šími 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 rie-
šenie so silnými zabudovanými kontrolnými mechanizmami a prevádzkovou inteligenciou. Sys-
témy, ktoré sa dokážu priebežne monitorovať, dokážu predvídať možné výpadky, oznamujú 
svoje stavy pomocou monitorovacích nástrojov a obsahujú nezriedka zabudovanú redundanciu 
niektorých hlavných súčastí. Výpadok takejto súčasti tak neovplyvní celkový chod systému.

 Inteligentné budovy – budovy s integrovaným riadiacim systémom pre väčší komfort, bez-
pečnosť a energetickú úspornosť budovy. Z jedného centrálneho bodu ovládate všetky tech-
nologické procesy v budove – kúrenie, klimatizácia, osvetlenie, zabezpečovacia technika, 
protipožiarna ochrana, či komunikačná infraštruktúra.

HARDVÉROVÉ PRODUKTY A SLUŽBY
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Dlhodobo sa venujeme segmentu zdra-
votníctva, GIS riešeniam pre zákazníkov zo 
sieťových odvetví či riešeniam pre oblasť 
školstva a vzdelávania. Disponujeme tímom 

skúsených analytikov, dizajnérov a progra-
mátorov, ktorí sú schopní navrhnúť a vyvinúť 
špecifické aplikácie pre konkrétne potreby 
zákazníkov.

SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA A SLUŽBY

V oblasti softvérových 
riešení sa zameriavame 
na špecifické 
riešenia pre vybrané 
trhové segmenty.

GIS RIEŠENIA
V oblasti geografických informačných systémov realizujeme vývoj špecifických zákazníckych 

riešení vrátene zberu údajov a ich spracovania do mapových podkladov. GIS riešenia sú postave-
né na profesionálnej platforme MapInfo od spoločnosti PitneyBowes Business Insight.

 RIS – Špecializovaný GIS nástroj na správu potrubných systémov a diaľkovodov, 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 vodá-
renské spoločnosti. Systém AQIS umožňuje správu a údržbu potrubných rozvodov, technolo-
gických 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.
 Geomarketing – Služby pre zákazníkov zamerané na vizualizáciu, analýzu a odhalenie skry-

tých väzieb a trendov vo firemných informáciách prostredníctvom grafického zobrazenia na ma-
povom podklade. Súčasťou služby sú komplexné riešenia pre zber, analýzu a vyhodnocovanie 
údajov. 

RIEŠENIA PRE SEGMENT ŠKOLSTVO
V segmente školstva zameriavame naše aktivity na vývoj produktov pre podporu procesu vzde-

lávania.

 TAP systém – Komplexné riešenie na automatizáciu priebežného testovania vedomostí štu-
dentov, prijímacích konaní, ankiet a dotazníkových prieskumov, prostredníctvom skenovania 
a následného automatického vyhodnotenia vyplnených odpoveďových formulárov. Riešenie 
umožňuje komplexnú správu otázok, testov a akcií a ich automatizované vyhodnocovanie.
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RIEŠENIA PRE SEGMENT ZDRAVOTNÍCTVO
V segmente zdravotníctva sa venujeme vývoju liekového informačného systému integrovaného 

v lekárenských a ambulantných systémoch, vývoju a prevádzke elektronického objednávacieho 
systému farmaceutického sortimentu a systému podporujúceho plánovanie procedúr pre zdravot-
nícke zariadenia rôzneho druhu.

 iSYSpharm – Komplexný komunikačný systém určený špeciálne pre oblasť lekárenskej služby 
na zabezpečenie rýchleho a bezpečného objednávkového styku lekárne s distribútorom.

 Aesculap – Informačný systém poskytujúci komplexné informácie o liekoch, diagnózach 
a o vzťahoch medzi nimi. Obsahuje zoznam všetkých registrovaných liekov, homeopatík, 
zdravotníckeho materiálu a zoznam diagnóz podľa MKCH 10. Riešenie je implementované 
aj vo verzií pre prevádzkovanie na dotykových termináloch.

 Plánovania procedúr – Informačný systém pre riadenie umiestňovania pacientov na liečebné 
procedúry, evidenciu a vykazovanie úkonov. Systém obsahuje moduly; komplexné plánovanie 
procedúr pacientov, vyvolávací systém pacientov a prijímaciu recepciu pacientov. 

PORTAL A COLLABORATION
Webové riešenia na báze WCMS, ktoré umožňujú efektívnu správu obsahu webovej stránky 

a efektívnu komunikáciu pracovných tímov, pre ktoré 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 mož-
no vytvoriť prehľadný informačný systém, schopný integrovať do jedného celku viacero aplikácií. 

ZÁKAZNÍCKE RIEŠENIA (REFERENCIE)
 eAgent, eDispečer – Komplexný systém pre podporu manažmentu obhliadok súvisiacich 

s riešením poistných udalostí. Zabezpečuje komunikáciu medzi poisťovňami, dispečingom 
a technikmi. 

 Jednotný systém spracovania agend (JSSA) – Centralizované riešenie evidencie agend 
nevyhnutných pre činnosť Oblastných riaditeľstiev pôšt, zabezpečujúce kontrolu finančnej 
a formálnej konzistencie údajov, a prípravu podkladov pre fakturáciu produktov Slovenskej 
pošty.

 Informačný systém Recyklačného fondu (ISRF) – Komplexné riešenie na zabezpečenie 
prevádzky administratívnej agendy Recyklačného Fondu, zabezpečujúce správu poskytovania 
prostriedkov pre žiadateľov a príspevkov od výrobcov. 

INTEGROVANÉ RIEŠENIA
 Digitálna škola – Komplexné portfólio tovarov a služieb pre segment školstva, ktoré zahŕňa 

dodávky IKT a modernej infraštruktúry, interaktívnu techniku, moderné didaktické pomôcky, 
výukový softvér, aplikáciu na testovanie vedomostí študentov, rôzne typy školení zamerané na 
vzdelávanie učiteľov a manažmentu škôl, tvorbu e-learningu a webových stránok. Spolupracu-
jeme tiež pri tvorbe obsahovej náplne projektov na získanie NFP zo štrukturálnych fondov EU.

SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA A SLUŽBY
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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 vybudované 
vzťahy na určitom stupni vzájomného partnerstva podložené odbornými a technologickými certi-
fikátmi. 

PARTNERSKÉ CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY A PARTNERSTVÁ

HP Preferred Partner GOLD
HP Authorized Services Delivery Partner

IBM Advanced 
Business Partner

Premium
Business

Partner

Lenovo Premium 
Business Partner

Symantec 
Silver Partner

MapInfo Indirect Partner, 
Distributor for Slovakia

KERIO Certified 
Business Partner

Oracle Technology 
Partner

Microsoft GOLD 
Certified Partner

Citrix – Silver 
Solution Advisor

VMware 
– Enterprise partner ESET Gold partner
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CERTIFIKÁTY A PARTNERSTVÁ

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

ČLENSTVO V PROFESNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

 ITAS – IT Asociácia Slovenska (profesné združenie)
 PPP – Partnerstvá pre prosperitu (občianske združenie)
 SAGI – Slovenská asociácia pre geoinformatiku
 SAEC – Slovenská asociácia elektronického obchodu

CISCO Premier 
Certified partner

Allied Telesyn International 
Authorized Reseller

Brand-Rex Millenium Structured 
Cabling System

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

– Ministerstvo školstva SR

Authorised System 
Integrator for SYSTIMAX

R&M freenet Certified 
Planner and Installer

KE Line Authorized Planner
/Installler for KE Line SCS
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V roku 2009 
mal podľa úvodných 
prognóz pokračovať 

globálny rast 
IT trhu, no v dôsledku 

finančnej krízy 
sa realita výrazne 

odlišovala 
od optimistických 

prognóz.

HLAVNÉ UDALOSTI ROKU 2009 / SPRÁVA PREDSTAVENSTVA

Rast na slovenskom trhu IT bol v roku 2007 
a aj v roku 2008 podporovaný dynamickým 
slovenským hospodárstvom, jednoduchým 
organickým rastom pochádzajúcim od sú-
kromných spoločností, prípravou súkromné-
ho sektora na euro, zvýšenými výdavkami na 
informačné technológie a súvisiace služby 
v oblasti malých a stredných podnikov, ako 
aj realizáciou projektov z oblasti verejnej správy. 
Dosiahol približne 10%.

Na roky 2008-2012 sa predpokladal kon-
tinuálny rast IT trhu na Slovensku vo výške 
9,7%, na uvedenom raste malo byť vidno ma-
sívne čerpanie fondov EU, najmä OPIS. 

Dôsledky finančnej krízy sa na Slovensku 
prejavili v Q3 2008 a počas roku 2009, kedy 
z pôvodne avizovaného rastu HDP o 6% bol vý-
sledkom pokles o -5,2% ako dôsledok zníže-
ného dopytu v krajinách, kde Slovensko expor-
tuje svoju produkciu. Tento fakt sa nepriaznivo 
odrážal v rozpočtoch firiem na investovanie a aj 
na prevádzku a zasahoval aj organizácie finan-
cované z daní – samosprávy, verejnú a štátnu 
správu.

Aj napriek zložitému ekonomickému prostre-
diu predstavoval rok 2009 rok, v ktorom sme 
pokračovali v realizácii komplexných riešení 
a projektov pre našich zákazníkov. Taktiež sme 
úspešne naštartovali nové projekty naprieč ce-
lou šírkou nášho produktového portfólia.

Úspešne sme iniciovali spoluprácu s našimi 
zákazníkmi v oblasti projektov financovaných 
zo zdrojov EU, či už v oblasti informatizácie 
spoločnosti cez program OPIS, ale aj v oblas-
ti operačných programov rozvoja vzdelávania, 
vedy a výskumu na všetkých úrovniach a ty-
poch škôl.

GAMO a. s. posilnilo svoju pozíciu a posta-
venie spoľahlivého partnera najmä v oblastiach 
konsolidovaných riešení IT infraštruktúry, 
softvérového vývoja ako aj systémovej integrá-
cie. Naďalej sme rozvíjali vzťahy s existujúci-

mi zákazníkmi a úspešne sme získali dôveru 
mnohých nových čo považujeme za potvrdenie 
schopnosti našich zamestnancov ako aj prejav 
ocenenia našej práce.

Napriek realizácii mnohých zmien, ktoré sa 
počas roka 2009 odohrali, sa však podarilo 
za uvedený rok dosiahnuť pomerne pozitívne 
výsledky. Celkový obrat, ktorý GAMO a. s. 
dosiahlo, predstavoval hodnotu 10,332 mil. 
EUR. Tento výsledok nie je možné považo-
vať za najlepší počas pôsobenia spoločnosti, 
avšak z pohľadu ekonomického prostredia 
v ktorom sme sa v uplynulom roku pohybovali 
je možné ho vnímať pozitívne.

V oblasti predaja služieb zaznamenávala 
spoločnosť už niekoľko rokov po sebe kontinu-
álny rast. Toto považujeme za vysoko pozitívny 
trend, ktorý má priamy dopad na ukazovatele 
produktivity a efektivity fungovania spoločnos-
ti. Napriek tomu, že počas uplynulého roka sa 
nepodarilo tento výsledok zopakovať, je možné 
pozitívne hodnotiť nárast podielu služieb na 
celkovom obrate. Tento ukazovateľ má dlhodo-
bo pozitívny trend prakticky už od roku 2001, 
kedy dosahoval úroveň 24,1 %. V súčasnosti 
predstavuje podiel služieb na celkovom obrate 
65,5 % a voči minulému roku sa mierne zvýšil 
o 1,5 %. 

Sme presvedčení, že základy úspešného 
pôsobenia v ďalších rokoch sú stabilné a smer, 
ktorým sa GAMO vybralo v roku 2009 bude 
znamenať ďalší rozvoj spoločnosti, ako aj jej 
zákazníkov, zamestnancov či spolupracujúcich 
partnerov.

Máme za sebou rok silne poznačený dopad-
mi hospodárskej krízy, avšak dnes vnímame 
všetky kroky a opatrenia prijaté v roku 2009 
ako správne. Do roku 2010 vstupujeme opäť 
silnejší a skúsenejší s ambíciou opäť potvrdiť 
naše miesto na IKT trhu a naďalej rozvíjať naše 
pôsobenia a vzájomné vzťahy so zákazníkmi 
a partnermi.
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SPRÁVA A RIADENIE SPOLOČNOSTI

GAMO a. s. uznáva a uplatňuje náročné 
štandardy v oblasti správy a riadenia spoloč-
nosti. Základom správy a riadenia v spoločnos-
ti sú spoločne zdieľané základné hodnoty, za-
definovaná vízia a ciele spoločnosti. Uvedené 
dokumenty sú postavené na etickom základe 
a reflektujú 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 zodpo-
vedné za všetky aktivity spoločnosti. Na čele 
predstavenstva je predseda, ktorý v rámci spo-
ločnosti zastáva výkonnú funkciu generálneho 
riaditeľa. Ostatní členovia predstavenstva sú 
zároveň členmi vrcholového manažmentu – ria-
diteľmi 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 jednot-
livých úsekov spoločnosti. Cieľom vedenia 
spoločnosti je výkonné riadenie jednotlivých 
úsekov, ich vzájomná koordinácia, plnenie 
strednodobej stratégie a rozvoj najmä realizač-
ných úsekov. 

Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoloč-
nosti zabezpečuje dozorná rada spoločnosti. 
Dozorná rada má člena voleného zamestnan-
cami. Všetci členovia dozornej rady majú riad-
ny prístup ku všetkým relevantným informáciám 
týkajúcich sa spoločnosti.

Okrem dozornej rady pôsobí v spoločnosti 

aj zamestnanecká rada, ktorá zastupuje všet-
kých zamestnancov spoločnosti. Členovia za-
mestnaneckej rady sú z radov zamestnancov 
a sú priamo volení zamestnancami spoloč-
nosti. Prostredníctvom zamestnaneckej rady 
sú zamestnanci oprávnení uplatňovať si svoje 
práva vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu. 
Zamestnanecká rada má vo vzťahu k zamest-
návateľovi právo na prerokovanie, právo na 
informácie a právo kontroly dodržiavania pra-
covnoprávnych predpisov.

Systém vnútornej kontroly spoločnosti spočí-
va vo výkone polročných interných auditov de-
finovaných systémom manažérstva kvality, ako 
aj ročných kontrolných auditov vykonávaných 
certifikačným orgánom. 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 elimino-
vali nezhody. Na základe výsledkov z auditov je 
realizovaná nápravná činnosť. Jej efektívnosť je 
overovaná následnými auditmi.

Súčasťou systému správy a riadenia spoloč-
nosti je aj uplatňovanie projektového riadenia 
podľa metodiky Medzinárodnej organizácie 
projektového riadenia (IPMA – International 
Project Management Association). Hlavným 
cieľom projektového riadenia je zvýšenie efek-
tívnosti riadených procesov, zvýšenie kvality 
poskytnutých služieb, a tým aj rast spokojnosti 
zákazníkov. 

Projektové riadenie sa uplatňuje pri realizácii 
tých najvýznamnejších zákaziek, čím spoloč-
nosť prispieva k čo najracionálnejšiemu vyna-
kladaniu finančných prostriedkov zákazníkov.
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ĽUDSKÉ ZDROJE

Náročnosť roku 2009 z pohľadu hospodár-
skeho vývoja do určitej miery ovplyvnil aj riade-
nie ľudských zdrojov v spoločnosti.

V roku 2009 bolo našim cieľom prehodno-
tiť a zefektívniť procesy, zjednodušiť činnosti 
a zachovať funkčnosť jednotlivých útvarov. 
V roku 2009 bolo prijatých 17 nových zamest-
nancov so zameraním na posilnenie obchod-
ných pozícií. Pri výberoch bol kladený dôraz 
na odbornosť a prax uchádzačov a osobnost-
né požiadavky s dôrazom na dodržiavanie 
zásady rovnakého zaobchádzania. Počet za-
mestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer sa 
znížil oproti minulému roku na 20, toto číslo 
bolo vo veľkej miere ovplyvnené organizačný-
mi zmenami. Počet zamestnancov dosiahol 
ku koncu roka stav 115, z toho podiel žien na 
celkovom počte 22 %.

Štruktúru zamestnancov tvorí 48 % podiel 
technicko-realizačných zamestnancov, 25 % 
podiel zamestnancov obchodných činností 
a 27 % podiel zamestnancov podporných čin-
ností. Priemerný vek zamestnancov dosiahol 
37 rokov. Z celkového počtu zamestnancov 
tvorí 57 % podiel zamestnancov s vysokoškol-
ským vzdelaním. 

Vzdelávanie v roku 2009 bolo zamerané na 
zvýšenie kvalifikácie v projektovom riadení, zlep-
šenie znalostí o produktoch spoločnosti a odbor-
né školenia a certifikácie. Počet zamestnancov, 
ktorí sú vlastníkmi rôznych druhov certifikátov tvorí 
48 % podiel z celkového počtu zamestnancov.

Aj v roku 2009 bol kladený dôraz na udrža-
nie a skvalitňovanie sociálneho programu a be-
nefitov spoločnosti so zameraním na podporu 
spoločných akcií zamestnancov. 

Stratégia riadenia 
ľudských zdrojov 

vychádza zo základných 
hodnôt spoločnosti, 

ku ktorým patrí 
podpora tímovej práce, 

vzájomných vzťahov 
bez akéhokoľvek 

zvýhodňovania, 
predsudkov 

a diskriminácie 
zakotvených 

v dokumente Firemná 
kultúra a Etický 

kódex spoločnosti.

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA POHLAVIA
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OBCHODNÉ VÝSLEDKY

Dosiahnuté obchodné výsledky spoloč-
nosti GAMO a. s. boli ovplyvnené hospodár-
skou situáciou zákazníkov ktorá zároveň ko-
pírovala trend vývoja v našom hospodárstve.

Obmedzenie prevádzkových výdavkov 
a pozastavenie väčších finančných investícií 
do oblasti informačných technológií malo 
dopad na plnenie stanoveného obchodného 
plánu. Okrem uvedených faktorov mal vý-

znamný dopad na plnenie obchodného plánu 
posun termínov realizácie veľkých IT projek-
tov v rámci čerpania finančných prostriedkov 
z fondov EU.

Spoločnosť GAMO a. s. dosiahla v roku 
2009 obrat vo výške 10,332 mil. EUR čo 
bolo menej ako spoločnosť plánovala a záro-
veň menej ako dosiahnuté finančné výsledky 
v predošlom roku 2008.

TRŽBY ZA PREDAJ TOVARU PODĽA KOMODITY

 32,27 %  Periférie
 28,79 %  Počítačové siete LAN / WAN
 25,20 %  Počítače 
 10,15 %  Operačné systémy a softvér
 3,59 %  Ostatné

PREDAJ TOVARU PODĽA VERTIKÁLNYCH SEGMENTOV

 33,71 %  Školstvo
 30,31 %  Obchodné služby
 14,04 %  Štátna správa a samospráva
 6,76 %  Priemyselná výroba
 3,57 %  Zdravotníctvo
 2,56 %  Poľnohosp., stavebníctvo, ťažobný priemysel
 2,34 %  Sieťové odvetvia
 1,58 %  Telekomunikácie
 1,21 %  Banky, poisťovne, ostatné finančné inštitúcie
 0,32 %  Doprava
 3,60 %  Iné
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OBCHODNÉ VÝSLEDKY

TRŽBY ZA REALIZOVANÉ SLUŽBY PODĽA DRUHU SLUŽBY

 20,13 %  Konzultačné služby – IS a siete
 17,36 %  Technická podpora a servis HW
 15,84 %  Implementácie a modifikácie softvérových riešení
 14,23 %  Podpora a inštalácia softvéru
 12,92 %  Vývoj zákazníckych softvérových riešení
 12,73 %  Outsourcing IT infraštruktúry
 4,92 %  Školenia a cerifikácia
 0,95 %  Outsourcing informačných systémov
 0,65 %  Systémová integrácia
 0,27 %  Hostingové služby

TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY PODĽA VERTIKÁLNYCH SEGMENTOV

 48,10 %  Štátna správa a samospráva
 18,36 %  Obchodné služby
 8,78 %  Doprava
 7,49 %  Sieťové odvetvia
 6,64 %  Poľnohosp., Stavebníctvo, Ťažobný priemysel
 2,95 %  Priemyselná výroba
 1,82 %  Školstvo
 1,73 %  Zdravotníctvo
 1,74 %  Telekomunikácie
 0,29 %  Banky, poisťovne, ostatné finančné inštitúcie
 2,10 %  Iné

Čo je možné považovať za pozitívne, je 
smerovanie vývoja spoločnosti z hľadiska do-
sahovania vyššej pridanej hodnoty. Tu je za-
znamenávaný pravidelný medziročný nárast 
celkového objemu poskytovaných služieb ako 
aj podielu služieb na celkovom obrate.

Obchodné aktivity spoločnosti GAMO a. s. 
boli spolu s poskytovaním služieb, analýzou 
prostredia a návrhmi ďalšieho rozvoja u existu-

júcich zákazníkov zamerané aj na získanie no-
vých zákazníkov naprieč jednotlivými trhovými 
segmentmi.

V spolupráci so strategickými partnermi ako 
HP, IBM, CISCO, Microsoft, VMware, a ďalšími 
máme rozpracované zaujímavé projekty ktoré 
v nasledujúcom období povedú k skvalitneniu 
poskytovaných služieb a rozšíreniu poľa pôso-
benia spoločnosti GAMO na slovenskom trhu.
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REFERENCIE

PRIEMYSEL

 Biotika a. s., Slovenská Ľupča
 Bung Slovensko, s. r. o., Bratislava
 DOKA DREVO s. r. o., Banská Bystrica
 EMBRACO SLOVAKIA s. r. o.,

 Spišská Nová Ves
 Energy technologies s. r. o., Žilina
 Holcim (Slovensko) a. s., Rohožník
 Ixonos Slovakia s. r. o., Košice
 K – system spol. s r. o., Kosorín 
 KIA Motors Slovakia s. r. o., Žilina
 Liptovská mliekáreň a. s., 

 Liptovský Mikuláš
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., 

 Liptovský Mikuláš
 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA 

 – Lippek k.s., – Liptovský Mikuláš
 Metrostav SK a. s., Bratislava
 MIJAS spol. s r.o., Banská Bystrica
 Sapa Profily a. s., Žiar nad Hronom
 SIBAMAC, a. s., Bratislava
 Stredoslovenská vodárenská prevádzková 

spoločnosť a. s., Banská Bystrica
 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., 

Banská Bystrica
 SWEDWOOD SLOVAKIA spol. s r.o., 

 Závažná Poruba
 TATRAPEKO, a. s., Liptovský Mikuláš
 Ti - Hanil Slovakia, s. r. o., Čadca
 Transpetrol a. s., Bratislava
 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., 

 Trnava
 Ursped s. r. o., Banská Bystrica
 WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o.,

 oz Poprad
 WITZENMANN Slovakia s. r. o., Vlkanová
 ŽP Informatika s. r. o., Podbrezová

ŠTÁTNA SPRÁVA A 
SAMOSPRÁVA, ŠKOLSTVO

 Akadémia ozbrojených síl generála 
M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

 Akadémia umení, Banská Bystrica
 Daňové riaditeľstvo Slovenskej 

republiky, Banská Bystrica
 Generálna prokuratúra SR, Bratislava
 Katolícka univerzita, Ružomberok
 Krajské prokuratúry
 Krajský školský úrad, Banská Bystrica
 Mestský úrad, Banská Bystrica
 Mestský úrad, Detva
 Mestský úrad, Liptovský Mikuláš
 Národná agentúra pre rozvoj malého 

a stredného podnikania, Bratislava
 Národný bezpečnostný úrad, Bratislava
 Obvodný úrad v Banskej Bystrici
 Poštový regulačný úrad, Žilina
 Recyklačný fond SR, Bratislava
 SAŽP centrum, Banská Bystrica
 Slovenská Technická Univerzita, Bratislava
 Správa finančnej kontroly, Zvolen
 Štátna ochrana prírody Slovenskej 

republiky, Banská Bystrica
 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 Úrad Banskobystrického samosprávneho 

kraja, Banská Bystrica
 Úrad priemyselného vlastníctva 

Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 Žilinská univerzita, Žilina
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REFERENCIE

OBCHOD A SLUŽBY, FINANCIE

 AUTOSKLO H&D spol. s r. o., Bratislava
 Autosklo Hornet, s. r. o., Považská Bystrica
 BDR spol. s. r. o., Banská Bystrica
 DEREON, s. r. o., Žilina
 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica
 Dopravoprojekt a. s., Bratislava
 Eurocom Investment, Bešeňová
 EUROP-AUTOSKLO, s. r. o., Bratislava
 EUROPEA group, spol. s r.o., Bratislava
 GTB a. s., Liptovský Hrádok
 HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a. s.,
 HKM a. s., Zvolen
 Husqvarna Slovensko s. r. o., 

 Liptovský Mikuláš
 Knut Advertising, s. r. o., Bratislava
 Komunálna poisťovňa, a. s., Bratislava
 LION CAR s. r. o., Banská Bystrica
 Slovakia Supercomputers s. r. o., Košice
 Slovenská pošta a. s., Banská Bystrica
 Slovexperta spol. s r. o., Žilina
 SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant, 

 Dudince, š. p.
 Správa slovenských jaskýň, 

 Liptovský Mikuláš
 Stavebné bytové družstvo, Banská Bystrica
 Surf Point Media, s. r. o., Banská Bystrica
 TAJBA, a. s., Košice

ZDRAVOTNÍCTVO

 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 
 Banská Bystrica

 Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, 
 Banská Bystrica

 Komora veterinárnych lekárov Slovenskej 
republiky, Bratislava

 Národné rehabilitačné centrum, Kováčová
 Ortotech s. r. o., Banská Bystrica
 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a. s., 

 Viničné
 Slovenská lekárnická komora, Bratislava
 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych 

chorôb a. s., Banská Bystrica
 UNIMED spol. s r. o., Bratislava
 UNIPHARMA a. s., Prievidza
 viac ako 100 lekární po celom Slovensku
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Spoločenská 
zodpovednosť 
je pre GAMO 
súčasťou kultúry 
a štýlu podnikania.

V jej duchu skvalitňujeme medziľudské vzťa-
hy a vytvárame pozitívnu atmosféru nielen vo 
firme, ale i v jej podnikateľskom okolí. Počas 
roka 2009 bolo snahou spoločnosti GAMO, 
aby cez aktivity v oblasti spoločenskej zodpo-
vednosti potvrdila status firmy, ktorá sa sprá-
va eticky, prispieva k ekonomickému rastu 
a zvyšuje kvalitu života svojich zamestnancov, 
komunity i celej spoločnosti. Ide nám o rozvoj 
prostredia, v ktorom vykonávame svoje pod-
nikateľské aktivity, a to nielen z hľadiska re-
gionálneho rozvoja, ale aj z hľadiska rozvoja 
IT odvetvia.

V oblasti sponzoringových aktivít sa stra-
tégia spoločnosti orientuje na podporu zá-
ujmových zväzov a združení zameraných na 
deti a mládež, aktívne využitie voľného času, 
rozvoj osobnosti či nadačnú činnosť. Podpo-
rujeme vzdelávanie, kultúru, športové aj spo-
ločenské aktivity.

V roku 2009 sme v oblasti vzdelávania už 
tradične prispeli nadácii Junior Achievement 
Slovensko – Mládež pre budúcnosť, ktorá 
poskytuje mladým ľuďom na Slovensku eko-
nomické vzdelávanie prostredníctvom praktic-
kých programov, prepája ich s podnikateľským 
sektorom a dáva príležitosť rozhodovať a orien-
tovať sa v ekonomike voľného trhu ešte pred 
zapojením do pracovného procesu. V oblasti 
aktívneho využitia voľného času smeruje naša 
podpora na rozvoj mládežníckeho futbalu 
v športovej škole JUPIE v Banskej Bystrici, ako 
aj na vybrané podujatia organizované v regió-
ne. Taktiež intenzívne spolupracujeme s aka-
demickým prostredím na pôde univerzít pod-

porou ich spoločenských ako aj odborných 
podujatí.

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

Aktivity spoločnosti GAMO v oblasti infor-
mačných technológií majú len mierny dopad na 
kvalitu životného prostredia. Hlavným opatre-
ním, ktoré spoločnosť GAMO prijala na ochra-
nu životného prostredia, je separovaný zber 
(kartonáž, umelé hmoty, ...) s jeho následným 
odvozom na recykláciu. Rovnakú pozornosť 
vynakladáme pri spätných odberoch tonero-
vých a atramentových kaziet. V spolupráci s or-
ganizáciou E-cycling, s. r. o. zabezpečujeme 
recykláciu už vyradenej výpočtovej techniky.

GAMO má snahu o aktívnu spoluprácu s mé-
diami v rámci sprostredkovania významných 
informácii o dianí v spoločnosti smerom k ob-
chodným partnerom, zamestnancom a širokej 
verejnosti. Externá komunikácia je zabezpečo-
vaná prostredníctvom publikovania tlačových 
správ v médiách, zverejňovaním informácií na 
našej webovej stránke, každoročnou distribú-
ciou ročnej správy a iných tlačových materiá-
lov, v neposlednom rade aj osobným kontak-
tom na pravidelných stretnutiach a podujatiach 
pripravovaných pre našich partnerov i zamest-
nancov.
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UDALOSTI PO ROČNEJ ZÁVIERKE

Koncom mesiaca apríl 2010 sa spoločnosť 
GAMO recertifikovala ako Gold Certified part-
ner spoločnosti Microsoft na obdobie máj 
2010 – apríl 2011.

Ak Gold Certified partner GAMO disponuje 
kompetenciami Networking Infrastructure So-
lution a Desktop platform. Od mája 2010 sa 
však mení partnerský program a kompetencia 
Networking Infrastructure Solutions sa mení na 
Midmarket Solution Provider, čo presne vysti-
huje zameranie spoločnosti na komplexné IT riešenia určené pre segment stredných firiem.

Taktiež prebieha recertifikácia na obnovenie certifikácie u spo-
ločnosti vmware. Konzultačné a obchodné skúšky už majú prísluš-
ní špecialisti ukončené, recertifikáciou musia ešte prejsť technickí 
špecialisti. Po dokončení recertifikácie bude GAMO pôsobiť ako 
Enterprise partner, čo predstavuje druhú najvyššiu formu partner-
stva so spoločnosťou vmware.

Počnúc januárom 2010 sa spoločnosť GAMO stala Gold 
partnerom spoločnosti ESET – svetového lídra v oblasti antivíru-
sových a bezpečnostných riešení. Na získanie tohto certifikátu 
bolo potrebné okrem dosiahnutia požadovaného obratu vyškoliť 
aj príslušných technických špecialistov, čo sa udialo v mesiaci 
marec 2010.

Martin
Text Box
OBSAH



FINANČNÁ ČASŤ



34...A PRÁCA JE HROU!

04

KOMENTÁR EKONOMICKEJ RIADITEĽKY

Rok 2009 bol do značnej miery pozname-
naný dopadmi krízového vývoja makroekono-
mického prostredia a čo poznamenalo všetky 
odvetvia hospodárstva vrátane IKT. Uvedené 
malo vplyv aj na hospodárske výsledky firmy 
GAMO, čo sa prejavilo hlavne znížením tržieb 
v oblasti predaja tovaru. Spoločnosť sa v roku 
2009 venovala zefektívňovaniu vnútorných 
procesov, čo malo vplyv na zníženie nákladov.

Finančné ukazovatele za rok 2009 klesli voči 
predchádzajúcemu roku, čo bolo spôsobené 
hlavne nižším hospodárskym výsledkom. Uka-
zovatele aktivity však zostali na porovnateľnej 
úrovni voči predchádzajúcim rokom.

Finančná situácia spoločnosti bola v roku 
2009 vyrovnaná a stabilná. Akciová spoločnosť 
si plnila svoje záväzky voči peňažným ústavom, 
štátnym a verejnoprávnym inštitúciám, ako aj 
voči všetkým dodávateľom. 

Spoločnosť GAMO a. s. nemala ku koncu 
roka 2009 žiadne záväzky voči štátu, zamest-
nancom, 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 za-
písaní do zoznamu podnikateľov, kde je GAMO 
zapísané Úradom pre verejné obstarávanie už 
niekoľko rokov. 

Naším cieľom pre rok 2010 je pokračovať 
v zefektívňovaní vnútorných procesov. V ob-
lasti vnútorných zdrojov je prioritou zvyšo-
vanie produktivity práce, najmä dôsledným 
dodržiavaním procesného riadenia podľa ISO 
9001:2008 a investovaním do ľudských zdro-
jov spoločnosti formou vzdelávania. Našou 
snahou pre rok 2010 je zlepšovať všetky roz-
hodujúce finančné ukazovatele a zvýšiť zisko-
vosť spoločnosti.

V roku 2009 dosiahla 
spoločnosť GAMO a. s. 

zisk vo výške 
171,6 tis.EUR 

pri celkových tržbách 
10 332 tis. EUR 

s priemerným počtom 
zamestnancov 116.

CELKOVÝ OBRAT PODĽA VERTIKÁLNYCH SEGMENTOV

 36,70 %  Štátna správa a samospráva
 22,36 %  Obchodné služby
 12,49 %   Školstvo
 5,95 %   Doprava
 5,77 %   Sieťové odvetvia
 5,27 %   Poľnohosp., stavebníctvo, ťažobný priemysel
 4,22 %   Priemyselná výroba
 2,34 %   Zdravotníctvo
 1,69 %   Telekomunikácie
 0,60 %   Banky, poisťovne, ostatné finančné inštitúcie
 2,61 %   Iné
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SÚVAHA

SÚVAHA V EURO k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006

SPOLU MAJETOK 3 012 381 3 341 830 5 679 977 6 646 784
Neobežný majetok 369 578 565 009 522 373 1 931 056

Dlhodobý nehmotný 
majetok 44 094 76 262 11 717 1 048 695

Dlhodobý hmotný majetok 325 484 488 747 510 655 882 361

Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok 2 280 394 2 630 007 4 969 130 4 464 748
Zásoby 230 390 166 260 228 341 155 480

Dlhodobé pohľadávky 8 682

Krátkodobé pohľadávky 1 659 075 1 662 923 3 804 853 3 148 775

Finančné účty 390 929 792 142 935 936 1 160 493

Časové rozlíšenie 362 409 146 814 188 475 250 979

SPOLU VLASTNÉ 
IMANIE A ZÁVAZKY 3 012 381 3 341 830 5 679 977 6 646 784

Vlastné imanie 1 140 401 1 231 271 1 123 880 1 246 963
Základné imanie 830 830 830 678 830 678 829 848

Kapitálové fondy 46 46 46

Fondy zo zisku 102 223 70 293 47 700 6 639

Výsledok hospodárenia 
minulých rokov 35 709 10 950 19 372 0

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 171 593 319 304 226 084 410 476

Záväzky 1 768 278 1 984 466 4 342 030 5 247 959
Rezervy 88 571 227 296 436 234 530 937

Dlhodobé záväzky 64 838 88 554 79 167 152 858

Krátkodobé záväzky 1 614 869 1 668 616 3 657 771 3 983 270

Bežné bankové úvery 0 168 857 165 970

Bankové úvery dlhodobé 0 0 414 924

Časové rozlíšenie 103 702 126 093 214 068 151 862
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AKTÍVA

SÚVAHA

Majetok spoločnosti klesol oproti minulému 
roku o 329 tis. EUR, čo predstavuje medziročný 
pokles o 11 %. Zmena stavu majetku bola spôso-
bená poklesom neobežného majetku z dôvodu, 
že v roku 2009 spoločnosť GAMO prehodnoco-
vala svoje investičné aktivity. V oblasti obežného 
majetku a pohľadávok nenastali výrazné zmeny. 
V oblasti zásob mala spoločnosť vyšší stav voči 
roku 2008 z dôvodu nákupu tovaru na zákazky, 
ktoré sa realizovali začiatkom roka 2010. Krát-

kodobé pohľadávky boli na porovnateľnej úrovni 
oproti minulému roku, kde v roku 2008 bol po-
kles v krátkodobých pohľadávkach o 56 % voči 
roku 2007, čo bolo spôsobené hlavne lepšou 
platobnou disciplínou našich odberateľov, ktorá 
pokračovala aj v roku 2009.

Celkové pohľadávky voči odberateľom pred-
stavovali 1 245 tis. EUR, pričom v lehote splat-
nosti bolo ku koncu roka 90 % z celkového 
objemu pohľadávok.

ŠTRUKTÚRA AKTÍV

 Neobežný majetok
 Obežný majetok
 Časové rozlíšenie

2009

2008

2007

2006

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
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ŠTRUKTÚRA VLASTNÉHO KAPITÁLU
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SÚVAHA

PASÍVA

V štruktúre pasív nedošlo v priebehu roka 
k žiadnym zásadným zmenám Základné imanie 
spoločnosti bolo navýšené o 152 EUR z dôvo-
du premeny menovitej hodnoty akcií a zá-
kladného imania zo slovenskej meny na eurá. 
Vlastné imanie bolo vykázané k 31. 12. 2009 
vo výške 1 140 tis. EUR, čo predstavuje po-
kles o 7 %. Záväzky podobne ako pohľadávky 
boli na porovnateľnej úrovni voči roku 2008, 
kde výrazná zmena nastala v poklese záväz-

kov spoločnosti voči v roku 2008. Na zníženie 
záväzkov spoločnosti mala vplyv hlavne lepšia 
platobná disciplína našich odberateľov, čím sa 
znížili pohľadávky spoločnosti, čo malo vplyv 
na plnenie našich záväzkov. Záväzky v lehote 
splatnosti ku koncu roka predstavovali 97 % 
z objemu celkových záväzkov. 

Všetky záväzky voči štátu, zamestnancom 
a záväzky zo sociálneho zabezpečenia boli 
k 31. 12. 2009 v lehote splatnosti.

ŠTRUKTÚRA PASÍV

2009

2008
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2006

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
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ŠTRUKTÚRA VÝVOJA POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT V EURO k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006

VÝNOSY CELKOM 10 332 057 12 406 648 16 931 952 16 957 147

Tržby za predaj tovaru 3 566 565 4 468 365 7 717 785 7 454 159

Tržby za služby 
a ostatné výnosy 6 765 492 7 938 283 9 214 167 9 502 987

NÁKLADY CELKOM 10 038 214 11 990 469 16 593 209 16 362 378

Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti 293 843 416 179 338 744 594 769

Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti -68 120 -26 555 -54 272 -78 205

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 225 723 389 624 226 084 516 564

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 
činnosti 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie brutto 225 723 389 624 284 472 516 564

Daň z príjmu za bežnú a mimoriadnu 
činnosť 54 130 70 320 58 388 106 088

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie netto 171 593 319 304 226 084 410 476

VÝNOSY
V roku 2009 GAMO a. s. dosiahlo tržby v celkovej výške 10 332 tis. EUR. Oproti roku 2008 po-

klesli tržby hlavne v oblasti predaja tovaru o 20 %. Oblasť nášho pôsobenia bola poznamenaná se-
kundárnymi dopadmi krízy, teda prehodnocovaním investičných aktivít našich stálych zákazníkov.

NÁKLADY
Na oblasť nákladov spoločnosti v roku 2009 malo vplyv zefektívňovanie vnútorných procesov. 

Náklady spoločnosti klesli oproti roku 2008 o 1 952 tis. EUR. Na zníženie nákladov spoločnosti 
mal vplyv pokles tržieb v oblasti predaja tovaru, čím sa znížili náklady na predaj tovaru. Zefektívňo-
vaním procesov došlo k poklesu priemerného počtu zamestnancov oproti roku 2008, čo ovplyv-
nilo osobné a prevádzkové náklady.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Výsledkom hospodárenia za rok 2009 bol zisk 171,6 tis EUR, pri celkových výnosoch 10 368 

tis. EUR a celkových nákladoch 10 196 tis. EUR. Zisk spoločnosti voči roku 2008 sa znížil 147 tis. 
EUR. Na zníženie hospodárskeho výsledku mal hlavne vplyv zníženie tržieb v oblasti predaja tovaru. 
V roku 2009 sa spoločnosť venovala v značnej miere prípravným prácam a spracúvaniu ponúk pre 
verejné obstarávania a projekty zo štrukturálnych fondov EU, kde výsledky sa prejavia v oblasti tržieb 
v roku 2010 a 2011. Zároveň v roku 2009 sa spoločnosť venovala podpore marketingovej činnosti 
na podporu obchodných aktivít, čo malo za následok vyššie náklady v uvedenej oblasti.

PRIDANÁ HODNOTA
Pridaná hodnota za rok 2009 je vo výške 2 556 tis. EUR, čo predstavuje medziročný pokles 

o 11%. Pridaná hodnota na zamestnanca za rok 2009 je vo výške 22 tis. EUR.
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
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A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
 GAMO a. s.
 Kyjevské námestie 6
 974 04 Banská Bystrica
 IČO: 36 033 987

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

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

3. Priemerný počet zamestnancov
 Priemerný evidenčný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2009 bol 116, z toho 6 riaditeľov úsekov 

(vrcholový manažment) a 15 vedúcich oddelení (vrátane riaditeľov pobočiek). V roku 2008 bol 121, z toho 
6 riaditeľov úsekov a 16 vedúcich zamestnancov.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2009 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa záko-

na NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 
2009 do 31. decembra 2009.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2008, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená 

valným zhromaždením Spoločnosti zo dňa 12. júna 2009.
 Prijaté uznesenie č. 6:
 Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo rozdelenie zisku za rok 2008 vo výške Sk 319 305,53 € nasle-

dovne:
 - prevod na účet zákonný rezervný fond 31 930,55 €
 - výplata tantiém predstavenstvu vo výške 23 468,00 €
 - výplata dividend akcionárom vo výške 232 358,00 € (na jednu akciu 232,12 €)
 - prevod na účet Sociálny fond 6 638,00 €
 - prevod na účet nerozdelený zisk 24 910,98 €
Výplata tantiém predstavenstvu nebola v roku 2009 vykonaná.

6. Iné informácie

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. 12. 2009
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B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán: Predstavenstvo Predseda: Ing. Richard Tannhauser
   Podpredseda: Ing. Peter Turek
   Členovia: Iveta Milčíková
    Ing. Marián Zolcer

Dozorný orgán: Dozorná rada Členovia: Ing. Branislav Školník
    Ing. Marián Gajdoš
    Ing. Ivan Krušpán

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti zvolilo Ing. Mariána Gajdoša a Ing. Ivana Krušpána za čle-
nov dozornej rady akciovej spoločnosti 5. 6. 2009 uznesením č. 2, pričom deň vzniku ich funkcie určilo 
deň 5. 6. 2009. 

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Por. 
číslo Akcionár

Výška podielu 
na základnom imaní

Podiel 
na hlasovacích 

právach v %

Iný podiel 
na ostatných položkách 

VI ako na ZI v %

absolútne v EUR v %

1. Ing. Marián Gajdoš 118 690,- 14,285 14,285

2. Ing. Július Voskár 118 690,- 14,285 14,285

3. Ing. Vladimír Demčík 118 690,- 14,285 14,285

4. Ing. Ivan Krušpán 118 690,- 14,285 14,285

5. Július Varga 118 690,- 14,285 14,285

6. Dušan Lovič 118 690,- 14,285 14,285

7. Ján Betka 118 690,- 14,285 14,285

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

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

Od 1. 1. 2009 je Slovenská republika súčasťou eurozóny a od tohto dňa je slovenská mena nahradená 
menou euro; od uvedeného dátumu vedie spoločnosť účtovníctvo v mene euro. K 1. januáru 2009 spoločnosť 
vykonala prechod zo slovenskej meny na euro, a to prepočtom konečných zostatkov jednotlivých analytických 
účtov zo slovenských korún na eurá podľa metód a zásad ustanovených zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtov-
níctve s použitím konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) a v prípade poskytnutých preddavkov v eurách 
s použitím historického kurzu na hodnotu preddavku v eurách v čase jeho vzniku. Účtovná závierka zostavená 
k 31. 12. 2009 je účtovná závierka zostavená za prvé účtovné obdobie po dni zavedenia eura; údaje za bežné 
účtovné obdobie a za minulé účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách. Porovnateľné údaje za bezpro-
stredne predchádzajúce účtovné obdobie boli prepočítané zo slovenských korún (nie z tisícov slovenských 
korún) na eurá konverzným kurzom a zaokrúhlené matematicky na celé eurá.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. 12. 2009
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1. DLHODOBÝ MAJETOK

ODPISOVÝ PLÁN DLHODOBÉHO MAJETKU:

Druh Doba odpisovania Metóda Spôsob
Počítače 4 roky časová lineárny
Telefóny 4 roky časová lineárny
Ostatné prístroje a zariadenia 4 roky, 6 rokov, 12 rokov časová lineárny
Dopravné prostriedky 4 roky časová lineárny

Dopravné prostriedky – autorádia 4 roky časová lineárny

Inventár 6 rokov časová lineárny

Budovy, haly, stavby 30 rokov časová lineárny

Software 3 roky, 5 rokov časová účtovný

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. 12. 2009

Dlhodobý majetok spoločnosť oceňuje pri nákupe 
obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu obstara-
nia vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním. 
Majetok nadobudnutý darovaním, vytvorený vlastnou 
činnosťou, pokiaľ je obstarávacia cena nižšia ako 
vlastné náklady je oceňovaný reprodukčnou obsta-
rávacou cenou. Touto cenou oceňuje aj novozistený 
v účtovníctve doteraz nezachytený majetok. Dlhodo-
bý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje 
priamymi nákladmi vynaloženými na výrobu alebo inú 
činnosť a vnútropodnikovými nákladmi, na základe 
rozúčtovania výrobno-obchodnej réžie. Spoločnosť 
začína odpisovať dlhodobý majetok v mesiaci zara-
denia majetku do používania.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 
sume € 2 400,- (do 01. 03. 2009: 1660,- €) alebo 
nižšie účtuje Spoločnosť na ťarchu účtu 518600 Soft-
ware a eviduje na príslušných podsúvahových účtoch. 
Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 
€ 2 400,- (do 01. 03. 2009: 1660,- €) zaradila Spoloč-
nosť do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 
€ 1 700,- (do 01. 03. 2009: 996,- €) alebo nižšie úč-
tuje Spoločnosť na ťarchu účtu 112200 Materiál na 
sklade ostatný a eviduje na príslušných podsúvahových 
účtoch. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie 
ako € 1 700,- (do 01. 03. 2009: 996,- €), zaradila 
účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Technické zhodnotenie (TZ) dlhodobého hmot-
ného a nehmotného majetku, ktoré v úhrne za zda-
ňovacie obdobie neprevyšuje sumu € 1 700,00 (do 
01. 03. 2009: 996,- €) Spoločnosť účtuje priamo 
do nákladov a eviduje na podsúvahových účtoch.

TZ dlhodobého hmotného a nehmotného majet-
ku, ktoré v úhrne za zdaňovacie obdobie prevyšuje 
sumu € 1 700,-, (do 01. 03. 2009: 996,- €) Spoloč-
nosť priraďuje k jednotlivému druhu majetku ako TZ 
a odpisuje podľa odpisového plánu. Ak je majetok 
odpísaný, TZ sa zaradí ako samostatný majetok a od-
pisuje sa podľa odpisového plánu.

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

Drobný nehmotný majetok, ktorého obstaráva-
cia cena je € 2 400,- (do 01. 03. 2009: € 1660,-) 
a nižšia, sa zaúčtuje do nákladov jednorazovo pri 
uvedení majetku do používania. Drobný hmotný ma-
jetok, ktorého obstarávacia cena je € 1 700,- (do 
01. 03. 2009: 996,- €) a nižšia, sa zaúčtuje do nákla-
dov jednorazovo pri uvedení majetku do používania. 
Na základe rozhodnutia Spoločnosti (podľa posúde-
nia životnosti a účelu) sa niektoré druhy drobného 
majetku uvedú do používania ako dlhodobý majetok 
a odpisujú sa podľa odpisového plánu.

V roku 2009 novelou zákona o dani z príjmov (ZDP) 
vykonanou zákonom č. 60/2009 Z. z. sa v odvolávke 
č. 120 uvádzanej v § 26 ods. 1 ZDP v súvislosti so za-
radením hmotného majetku do odpisových skupín na-
hradila vyhláška Štatistického úradu SR č. 632/2002 
Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produk-
cie (CPA). Na základe prechodného ustanovenia sa 
Spoločnosť rozhodla, že bude postupovať podľa no-
vej prílohy č. 1 ZDP až od 1. januára 2010.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
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2. ZÁSOBY

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

uplatnený mesačný náklad z účtu 131 = koeficient pohybu tovaru 
na sklade za mesiac X konečný zostatok účtu 131 

k 30. bežného mesiaca

 predaj tovaru za bežný mesiac
koeficient pohybu tovaru = 
na sklade za mesiac stav skladu k 1. bežného mesiaca + nákup tovaru za bežný mesiac

Nakupované zásoby Spoločnosť oceňuje obstarávacími nákladmi. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou 
(nedokončená výroba) oceňuje vlastnými nákladmi, a to skutočne vynaloženými nákladmi na priamy materiál 
a náklady na prácu oceňuje nákladovou hodinou jednotlivých oddelení. Nákladová hodina zahŕňa mzdy, 
nepriame náklady a správnu réžiu. K 31. decembru 2009 Spoločnosť eviduje nedokončenú výrobu. Roz-
pracované zákazky budú ukončené v roku 2010.

Výdaj zo skladu je oceňovaný priemernou skladovou cenou, ktorá je prepočítaná váženým aritmetickým 
priemerom, ktorého prepočet sa vykonáva pri každom skladovom pohybe. 

Prebytky na zásobách oceňuje v reprodukčných cenách.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky k zásobám.

3. FINANČNÝ MAJETOK, POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky Spoločnosť oceňuje ich menovitou hodnotou. Pri oce-
ňovaní používa menu euro a cudziu menu Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene Spoločnosť prepočítava 
na eurá kurzom Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska, ak voči danej mene nebol 
určený kurz Európskou centrálnou bankou, vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú 
na eurá kurzom Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska vyhláseným v tento deň. Od 
1. januára 2008 sa prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, neprepočítavajú na eurá.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. 12. 2009
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E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

Dlhodobý nehmotný 
majetok podľa 
položiek súvahy

Riadok 
súvahy

Ocenenie na 
začiatku bežného 

účtovného obdobia
Prírastky Úbytky Presuny (+/-)

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Software 006 140 868 1 969 0 142 837

Spolu: 003 140 868 1 969 0 142 837

1b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Oprávky a opravné 
položky podľa 
položiek súvahy

Riadok 
súvahy

Stav na začiatku bež. 
účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny (+/-)

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Oprávky k software 006 64 606 34 137 0 98 743

Spolu: 003 64 606 34 137 0 98 743

1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku

Zostatková hodnota 
podľa položiek súvahy

Riadok 
súvahy

Zostatková hodnota na začiatku 
bežného účtovného obdobia

Zostatková hodnota na konci 
bežného účtovného obdobia

Software 006 76 262 44 094

Spolu: 003 76 262 44 094

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

Dlhodobý hmotný majetok 
podľa položiek súvahy

Riadok 
súvahy

Ocenenie na 
začiatku bežného 

účtovného obdobia
Prírastky Úbytky Presuny

 (+/-)

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných veci 015 1 450 889 76 997 180 921 1 346 965

Ostatný dlhodobý majetok 018 4 599 4 599

Spolu: 012 1 455 488 76 997 180 921 0 1 351 564

2b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky 
podľa položiek súvahy

Riadok 
súvahy

Stav na začiatku 
bež. účtovného 

obdobia
Prírastky Úbytky Presuny

 (+/-)

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Oprávky k samostatným 
hnuteľným veciam 
a súborom hnuteľných vecí

015 962 149 240 253 180 921 1 021 481

Oprávky k ostatnému 
dlhodobému 
hmotnému majetku

018 4 592 7 4 599

Spolu: 012 966 741 240 260 180 921 0 1 026 080
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2c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku

Zostatková hodnota 
podľa položiek súvahy

Riadok 
súvahy

Zostatková hodnota na začiatku 
bežného účtovného obdobia

Zostatková hodnota na konci 
bežného účtovného obdobia

Samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných vecí 015 488 740 325 484

Ostatný dlhodobý majetok 018 7 0

Obstaraný dlhodobý majetok 019 0 0

Spolu: 012 488 747 325 484

3. Dlhodobý finančný majetok
Spoločnosť neeviduje v roku 2009 a neevidovala ani v roku 2008 dlhodobý finančný majetok.

4. Zásoby
Zníženie úžitkovej hodnoty zásob tovaru je zohľadnené vytvorením opravnej položky k tovaru k 31. de-

cembru 2009. Zníženie hodnoty zásob tovaru bolo z väčšej časti spôsobené rýchlym pokrokom v oblasti IT 
a znížením trhových cien tovaru na trhu IT.

Opravné položky 
podľa položiek súvahy

Riadok 
súvahy

Stav na začiatku bež. 
účtovného obdobia Tvorba Zúčtovanie Stav na konci bež. 

účtovného obdobia

Opravná položka 
k nedokončenej výrobe 034 0 0 0 0

Opravná položka k tovaru 038 4 891 4 246 4 891 4 246

Spolu: 032 4 891 4 246 4 891 4 246

5. Pohľadávky
5a) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa 
položiek súvahy

Riadok 
súvahy

Stav na začiatku bež. 
účtovného obdobia Tvorba Zúčtovanie Stav na konci bež. 

účtovného obdobia

Opravné položky 
k pohľadávkam 048 38 821 54 777 28 482 65 116

Spolu: 047 38 821 54 777 28 482 65 116

5b) Pohľadávky podľa splatnosti

Text K 31. 12. 2008 K 31. 12. 2009

Pohľadávky do lehoty splatnosti 1 436 112 1 547 519

Pohľadávky po lehote splatnosti 274 315 176 672

Spolu 1 710 427 1 724 191
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5c) Veková štruktúra pohľadávok

Druh
v lehote splatnosti po splatnosti

Spolumenej 
ako 1 rok

1-5 
rokov Spolu menej 

ako 1 rok
viac 

ako 1 rok Spolu

Pohľadávky 
z obchodného styku 1 136 147 1 136 147 150 105 23 675 173 780 1 309 927

Pohľadávky z obchod. 
styku – dlhodobé 0 0 0 0 0

Pohľadávky voči 
zamestnancom 657 657 0 657

Odložená daňová pohľadávka 0 0 0 0

Daňová pohľadávka - 
daň z príjmov PO 53 249 53 249 53 249

DPH - daňová pohľadávka 20 619 20 619 20 619

Dotácie zo štátneho 
rozpočtu a fondov EÚ 4 847 4 847 939 939 5 786

Iné pohľadávky 332 000 332 000 1 953 1 953 333 953

Spolu: 1 547 519 0 1 547 519 151 044 25 628 176 672 1 724 191

6. Krátkodobý finančný majetok

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť 
voľne disponovať. Termínovaný účet vedený v Komerční banke a. s., ktorý bol účelovo viazaný z dôvodu zabez-
pečenia bankovej záruky (zádržné) vystavenej na Ministerstvo financií SR, ktorej platnosť nadobudla účinnosť 
od 31. 3. 2006 do 15. 5. 2009, bol v mesiaci máj 2009 zrušený a finančné prostriedky presunuté na bežný 
bankový účet.

6a) Významné finančné účty

Opis krátkodobého 
finančného majetku

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia
Prírastky Úbytky

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia

Peniaze 23 934 1 149 291 1 134 332 38 893

Účty v bankách 768 208 24 425 714 24 841 886 352 036

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

Opis položky
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia

Náklady budúcich období – poistné 3 124 36 488 39 348 264

Náklady budúcich období 
– refakturácia: krátkodobé 107 649 49 106 92 589 64 166

Náklady budúcich období – ostatné 18 553 29 248 30 285 17 516

Náklady budúcich období 
– refakturácia: dlhodobé 0 24 359 0 24 359

Náklady budúcich období – leasing - úroky 560 363 560 363
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Opis položky
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia

Náklady budúcich období – nájomné 0 283 615 283 615 0

Náklady budúcich období – podpora SW 3 176 2 511 3 143 2 544

Príjmy budúcich období – nevyfakturovaný 
zmluvný servis a podpora SW na rok 2009 13 752 253 197 13 752 253 197

Spolu: 146 814 678 887 463 292 362 409

7. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť uzatvorila podľa §788 a nasl. Obchodného zákonníka zmluvu s poisťovňou Kooperativa a. s. 
Bratislava. Poistený je súbor hnuteľných vecí, ku ktorým má poistený vlastnícke právo a sú vedené v účtovnej 
evidencii poisteného. Poistenie súboru hnuteľných vecí pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou poist-
nou udalosťou a pre prípad odcudzenia je dojednané na poistnú sumu EUR 1 659 696,-. Poistený sa podieľa 
na plnení každej poistnej udalosti spoluúčasťou vo výške EUR 33,-.

Motorové vozidlá sú poistené v poisťovni Kooperativa a. s. Bratislava. Poistené sú všetky motorové vozidlá 
s nosnosťou nad 1,5 t úžitkovej nosnosti vo vlastníctve alebo v užívaní poisteného. Poistenie súboru osobných 
motorových vozidiel je dojednané so spoluúčasťou 5%, minimálne však 66,- EUR z každej poistnej udalosti. 
Poistenie úžitkových motorových vozidiel je dojednané so spoluúčasťou 5%, minimálne však 166,- EUR z kaž-
dej poistnej udalosti. Maximálne poistné krytie je dojednané na 85% hodnoty časovej ceny vozidla, znížená 
o použiteľné zvyšky vozidla.

Poistné zmluvy

Číslo poistnej zmluvy Názov Rozsah poistenia

0804002136 Zásoby 238 980,-

0804002136 Hnuteľný majetok 916 418,-

0804002136 Poistenie zodpovednosti za škodu 1 659 696,-

51-1245.454-7 Havarijné poistenie MV

6 521 792 362 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV

4254/36-1604563-0 Združené poistenie pre cesty a pobyt v zahraničí 226 382,-

95 - 1945.611 - 0 Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných MV 7 EUR/1 sedadlo

36033987 (VS) Poistenie o úrazovom poistení menovaných osôb 116 179,-/osoba

36033987 (VS) Poistenie o úrazovom poistení nemenovaných osôb 11 618,-/osoba

8. Spôsob a výška poistenia zásob

Spoločnosť uzatvorila v roku 2007 podľa §788 a nasl. Obchodného zákonníka zmluvu s poisťovňou Koope-
rativa a. s. Bratislava. Poistený je súbor zásob, ku ktorým má poistený vlastnícke právo a sú vedené v účtovnej 
evidencii poisteného. Poistený súbor zásob pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou poistnou udalos-
ťou a pre prípad odcudzenia je dojednané na poistnú sumu 238 980,- EUR. Poistený sa podieľa na plnení 
každej poistnej udalosti spoluúčasťou vo výške 33,- EUR.

Spoločnosť v roku 2006 uzatvorila s poisťovňou Kooperativa a. s. Bratislava poistnú zmluvu Zodpovednosti 
za škodu. Ide o poistenie škôd spôsobených inému subjektu v súvislosti s výkonnom činnosti. Poistenie je 
dojednané na poistnú sumu 1 659 696,- EUR. Poistený sa podieľa na plnení každej poistnej udalosti spoloč-
nosti vo výške 33,- EUR.
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9. Spôsob a výška poistenia menovaných a nemenovaných osôb

Účtovná 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 116 179 EUR a pre nemenované osoby maximálne 11 618 EUR. Dňa 31. 8. 2009 poistná 
zmluva zanikla.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie
1a) Opis základného imania

Spoločnosť vykonala z titulu prechodu na euro premenu základného imania zo slovenských korún na eurá 
so zaokrúhlením nahor na celé číslo k najbližšiemu euru v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení 
meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na 
základe rozhodnutia štatutárneho orgánu Spoločnosti. Na túto premenu menovitej hodnoty akcií a základného 
imania boli použité prostriedky z nerozdeleného zisku minulých období. Premena základného imania bola 
zapísaná do obchodného registra dňa 12. 03. 2009.

Text 2009 2008

Základné imanie celkom 830 830 830 678

Počet akcií 1 001 1 001

Menovitá hodnota akcie 830 829,85

Základné imanie splatené 830 830 830 678

Základné imanie nesplatené

Vlastné imanie 1 140 401 1 231 273

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % 73 % 67 %

1b) Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text za rok 2008 za rok 2007

Účtovný zisk dosiahnutý za obdobie 319 306 226 078

Prídel do zákonného rezervného fondu 31 931 22 608 

Prídel na zvýšenie základného imania

Prídel do sociálneho fondu 6 638 0

Dividendy 232 358 203 450

Nerozdelený zisk minulých rokov 48 379 20

Iné rozdelenie zisku
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1c) Informácia k zostatku na účte 428-Nerozdelený zisk minulých rokov

Po schválení účtovnej závierky za rok 2006 boli Spoločnosti v roku 2007 doručené doklady a informácie 
týkajúce sa účtovného obdobia roku 2006. Spoločnosť tieto skutočnosti zaúčtovala v roku 2007 ako opravy 
chýb minulých účtovných období prostredníctvom účtu nerozdeleného zisku. Tento nerozdelený zisk týkajúci 
sa roku 2006 zostane aj naďalej ako nerozdelený zisk v Súvahe na r. 85 vo výške 584tis. Sk (19 385 €), pokiaľ 
sa valné zhromaždenie nedohodne inak, s prihliadnutím na akcionársku štruktúru v kalendárnom roku 2006.

Následne po zistení týchto skutočností Spoločnosť podala opravné daňové priznanie k dani z príjmov práv-
nických osôb, nakoľko tieto skutočnosti boli zistené a spracované pred 31. 03. 2007.

V roku 2008 Spoločnosť zistila skutočnosti týkajúce sa účtovného obdobia roku 2006 a 2007 a následne 
v roku 2008 zaúčtovala cez opravy chýb minulých účtovných období a účet 428-Nerozdelený zisk minulých 
rokov bol znížený o tieto opravy. Spoločnosť podala opravné daňové priznanie k dani z príjmov právnických 
osôb za rok 2006 a 2007. 

Valné zhromaždenie v roku 2009 rozhodlo pri rozdeľovaní zisku dosiahnutého za rok 2008 o prevedení 
jeho časti na nerozdelený zisk.

2. Rezervy

Druh rezervy
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba Čerpanie

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Predpokladaný 
rok použitia

Rezerva na nevyčerpané dovolenky 31 561 24 739 31 561 24 739 R: 2010

Rezerva na nevyplatené 
prémie za r. 2009 126 674 13 072 126 674 13 072 R: 2010

Rezerva na ročné zúčtovanie 
zdravotného poistenia za r. 2009 9 663 4 568 9 663 4 568 R: 2010

Rezerva na nevyfakturované 
audítorské služby 1 992 5 800 1 992 5 800 R: 2010

Rezerva na nevyfakturované 
spracovanie Výročnej správy 6 639 5 600 6 639 5 600 R: 2010

Rezerva na nevyfakturovanú energiu 0 584 0 584 R: 2010

Rezerva na nevyfakturované 
spracovanie elektroodpadu 1 984 758 1 984 758 R: 2010

Rezerva – krátkodobá – oprava PC 26 459 18 834 26 459 18 834 R: 2010

Rezerva – krátkodobá 
– reklamácie v 2009 0 2 796 0 2 796 R: 2010

Rezerva – dlhodobá – oprava PC 22 324 11 820 22 324 11 820 R: 2011

Spolu: 227 296 88 571 227 296 88 571

3. Záväzky
3a) Záväzky podľa splatnosti

Text K 31. 12. 2008 K 31. 12. 2009

Záväzky do lehoty splatnosti 1 766 905 1 724 893

Záväzky po lehote splatnosti 217 561 43 385

Spolu 1 984 466 1 768 278
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3b) Veková štruktúra záväzkov

Druh

v lehote splatnosti po splatnosti

Spolumenej 
ako 1 rok

1-5 
rokov Spolu

menej 
ako 

1 rok 

viac 
ako 

1 rok
Spolu

Záväzky z obchodného styku 1 209 157 1 209 157 37 427 5 958 43 385 1 252 542

Prijaté preddavky 32 868 32 868 0 32 868

Nevyfakturované dodávky 69 840 69 840 0 69 840

Záväzky voči zamestnancom 86 478 86 478 0 86 478

Záväzky zo sociálneho poistenia 64 358 64 358 0 64 358

Daňové záväzky - daň z príjmu PO 0 0 0 0

Daň z pridanej hodnoty 0 0 0 0

Daň z príjmu zamestnancov 16 890 16 890 0 16 890

Zrážková daň 31 31 0 31

Ostatné nepriame dane a poplatky 218 218 0 218

Krátkodobé rezervy ostatné 39 271 39 271 0 39 271

Krátkodobé rezervy zákonné 37 480 37 480 37 480

Dlhodobé rezervy 11 820 11 820 0 11 820

Záväzky z prenájmu - leasing 68 176 43 493 111 669 0 111 669

Záväzky voči predstavenstvu 23 468 23 468 0 23 468

Záväzky zo sociálneho fondu 8 042 8 042 8 042

Odložený daňový záväzok 13 303 13 303 0 13 303

Spolu: 1 648 235 76 658 1 724 893 37 427 5 958 43 385 1 768 278

4. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Zdaniteľný dočasný rozdiel
Bežné účtovné obdobie Minulé účtovné obdobie

Odložený daňový záväzok (+)
Odložená daň. pohľadávka (-)

Účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku 
je vyššia než je jeho daňová základňa 23 626 24 824

Účtovná hodnota pohľadávky je vyššia 
než je jej daňová základňa 191 2 597

Účtovná hodnota zásob je vyššia než je jej daňová základňa -807 -929

Dočasný rozdiel vzniknutý z dôvodu zachovania 
zásady opatrnosti pri tvorbe nedaňových rezerv -9 707 -35 174

Stav odloženého daňového záväzku k 31. 12. 13 303 -8 682
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5. Záväzky zo sociálneho fondu

Text Hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia 5 202

Tvorba sociálneho fondu 14 976

Čerpanie sociálneho fondu 12 136

Stav na konci bežného účtovného obdobia 8 042

6. Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci
6a) Bankové úvery
Klient: GAMO a. s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 033 987
Banka: Komerční banka a. s., Hodžovo nam. 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 31 395 074
Zmluva: Rámcová zmluva o poskytovaní finančných služieb č. 09/09/BB

Na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní finančných služieb č. 09/09/BB sa banka zaviazala poskytnúť 
klientovi krátkodobý úver v maximálnej sume a mene € 660 000,-. Úroková sadzba pre poskytnutý úver je 
stanovená ako pohyblivá, založená na: EURIBOR plus 2,2 % p.a.. Konečná splatnosť úveru je 29. 3. 2011. 

Na základe tej istej Rámcovej zmluvy o poskytovaní finančných služieb č. 09/09/BB sa banka zaviazala 
poskytnúť klientovi kontokorentný úver v maximálnej sume a mene € 340 000,-. Úroková sadzba pre poskyt-
nutý úver je stanovená ako pohyblivá, založená na: 1 M EURIBOR plus 2,0 % p.a.. Konečná splatnosť úveru 
je 30. 09. 2010. 

K 31. 12. 2009 nečerpala spoločnosť krátkodobý ani kontokorentný úver. 

6b) Bankové záruky
Klient: GAMO a. s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 033 987
Banka: Komerční banka a. s., Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 31 395 074
Zmluva: Rámcová zmluva o poskytovaní finančných služieb č. 09/09/BB

Na základe dodatku č. 1 Rámcovej zmluvy o poskytovaní finančných služieb č. 09/09/BB sa banka zavia-
zala poskytnúť klientovi krátkodobý rámec na neplatobné bankové záruky v maximálnej výške 810 000,- €, 
na základe ktorého bude môcť oprávnene požiadať o vystavenie jednotlivých bankových záruk za predloženú 
ponuku do 29. 9. 2010.

K 31. 12. 2009 nečerpala spoločnosť žiadne bankové záruky.

7. Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia

Obnova domén 545 453 545 453

Servisná podpora a ročná servisná podpora SW 100 865 57 973 87 194 71 644

Prenájom modemov a služby ISYS a Aesculap 1 969 5 305 1 969 5 305

SPOLU – krátkodobé 103 379 63 731 89 708 77 402

Obnova domén

Servisná podpora a ročná servisná podpora SW 22 714 20 630 17 045 26 299

Prenájom modemov a služby ISYS a Aesculap

SPOLU - dlhodobé 22 714 20 630 17 045 26 299
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G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov Opis Bežné 
účtovné obdobie

Minulé 
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výkony a tovar

Počítačová technika 1 201 062 2 291 477

Software 362 143 684 248

Spotrebný materiál 976 477 1 020 110

Aktívne prvky sietí a kabeláže 1 026 883 472 531

Opravy PC techniky 550 124 297 891

Inštalačné práce 102 252 127 658

Školenie 93 686 304 145

Konzultácie, analýzy a projekty 505 050 125 506

Bezpečnosť IT a správa sietí 1 847 156 1 870 193

Programovanie a služby IS 485 924 1 207 864

Ostatné služby 97 213 264 799

Služby outsorcing 23 454 25 371

Kabelážne práce 142 708 206 708

Služby v poddodávke 2 874 044 3 332 525

Výkaz ZaS r. 01 + 05 10 288 176 12 231 026

Tržby z predaja DM Výkaz ZaS r. 19 34 954 49 893

Ostatné výnosy z 
hospodárskej činnosti

Dotácie z ESF - GAMO de minimis 0 24 668

E-Support: nárok na EC 
Grant Contribution 0 4 847

rabat z predaja VMware softveru 2 790 0

Provízia z Citrix - DETOX 0 3 315

Provízie INTEL 0 883

Provízia Microsoft 2 750 1 584

Provízia ANASOFT 0 8 321

Náhrady škôd 41 599 13 519

Výnosy z odpísaných pohľadávok 2 600 3 817

Ostatné výnosy z hosp.činnosti 4 532 8 844

Výkaz ZaS r. 22 54 271 69 798

Finančné výnosy

Realizované kurzové zisky 23 820 4 873

Nerealizované kurzové zisky 31 2 865

z toho pri prechode na menu EUR 23 0

Výkaz ZaS r. 40 23 851 7 738

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. 12. 2009
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H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov Opis Bežné 
účtovné obdobie

Minulé 
účtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby

Opravy a údržba 72 745 71 347

Cestovné náklady 22 018 72 203

Náklady na reprezentáciu 19 152 15 414

Náklady na komunikácie 76 961 100 747

Služby externé 3 082 160 2 416 525

Náklady na školenia 14 228 30 370

Nájomné 219 681 239 558

Náklady na reklamu 387 657 340 466

Sprostredkovanie predaja 200 946 201 206

Náklady na audit 13 200 48 463

Ostatné služby 206 086 1 814 822

Výkaz ZaS r. 10 4 314 834 5 351 121

Zostatková cena predaného DM Výkaz ZaS r. 20 3 799 11 602

Ostatné náklady 
z hospodárskej činnosti

Dary 2 490 2 821

Pokuty a penále 1 163 5 229

Odpis pohľadávky 4 403 18 053

DPH – lízing 2 966 7 291

Príspevky právnickým osobám 7 791 8 167

Ostatné prevádzkové náklady -947 1 403

Použitie krátkodobých rezerv -18 128 -11 826

Manká a škody 7 040 3 659

Výkaz ZaS r. 23 6 778 34 797

Finančné náklady

Realizované kurzové straty 46 062 9 666

Nerealizované kurzové straty 234 2 519

z toho pri prechode 
na menu EUR 12 0

Výkaz ZaS r. 41 46 296 12 185

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie

Text Hodnota 
v minulom období

Hodnota 
v bežnom období

Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná 85 165 32 145

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná

Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená -14 845 21 985

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. 12. 2009
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Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodá-
renia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov 
a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov:

Text Minulé obdobie Bežné obdobie

Splatná daň 85 165 32 145

Odložená daň (záväzky +, pohľadávky -) -14 845 21 985

Účtovaná daň z príjmov spolu 70 320 54 130

HV pred zdanením 389 625 225 723

HV pred zdanením vynásobený sadzbou dane z príjmov 74 029 42 887

Rozdiel medzi zaúčtovanou daňou a vypočítanou daňou -3 709 11 243

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
a) Prenajatý majetok

Druh položky
Opis položky 

(číslo zmluvy)
Obstarávacia cena

Záväzok 
k 31. 12. 2008

Záväzok 
k 31. 12. 2009

Prenajatý majetok z leasingu
Hodnota leasingu, záväzok 
z leasingu B.O.F leasing a. s. 

124139 15 109 1 362 0
124198 27 648 2 492 0
124143 15 109 1 362 0
124331 15 109 1 362 0
124330 15 109 1 362 0
124199 32 442 2 924 0
124197 28 150 2 538 0
124144 15 109 1 362 0
124545 29 187 3 297 0
124537 28 472 3 216 0
125206 50 952 8 073 0
126013 15 999 3 261 0
126442 17 999 4 076 0
126443 17 999 4 076 0
127059 15 815 4 298 0
129068 73 506 28 296 8 323
132932 43 691 25 749 13 884
133342 20 751 12 692 7 070
133795 16 433 10 426 5 975
134485 62 711 41 163 24 146
135492 35 637 22 838 14 288
136346 14 065 11 223 7 388
136343 18 494 14 754 9 709
136652 16 786 0 9 582
136653 16 786 0 9 582
136863 16 786 0 9 961
137015 17 150 0 10 561
137069 17 150 0 10 563
SPOLU 710 154 212 202 141 032

Drobný majetok vedený 
v operatívnej evidencii

Drobný majetok 439 985

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. 12. 2009
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K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by voči nej viedol iný subjekt.

L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Súčasní členovia orgánov Bývalí členovia orgánov

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných

Peňažné príjmy 3 387 812 0 232

M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSOB

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

Obchodné meno alebo meno a priezvisko Sídlo alebo bydlisko

GAMO Consulting spol. s r. o. Banská Bystrica

ActivIT spol. s r. o. Banská Bystrica

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

Spriaznená osoba Hodnota obchodu Druh obchodu

GAMO Consulting spol. s r. o. 334 610 Prenájom, služby spojené s prenájmom – náklady

GAMO Consulting spol. s r. o. 30 327 Predaj výpočtovej techniky a servisné služby – výnosy

ActivIT spol. s r. o. 179 511 Programátorské práce a služby pre zákazníkov

ActivIT spol. s r. o. 5 319 Servisné služby – výnosy

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

Riadne valné zhromaždenie zo dňa 15. 01. 2010 Spoločnosti na základe návrhu predsedu riadneho val-
ného zhromaždenia Ing. Mariána Gajdoša schválilo zníženie základného imania Spoločnosti v roku 2010 
o finančnú čiastku 331 940,- €.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavovala účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne 
iné významné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku Spoločnosti.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. 12. 2009

Zostavené dňa:
12. 03. 2010

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:

Schválené dňa:
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PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. 12. 2009

CF v Euro k 31. 12. 2009
Bežné 

účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI 1 2

označenie text riadok sum sum
Z/S Výsledok hospodárenia pred zdanením v bežnom účtovnom období 1 225 723 389 624
A.1 Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia 2 -141 125 -43 016
A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku 3 267 816 269 589
A.1.3. Rezervy 5 -138 725 -208 923
A.1.5. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia aktív 7 -215 595 41 658
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia pasív 8 -22 390 -87 931
A.1.7. Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku 9 -31 155 -38 291
A.1.9. Nákladové úroky – leasing, kontokorent 11 11 082 10 987
A.1.10. Výnosové úroky – BU, pôžičky a TV 12 -12 157 -30 107

A.2. Zmena pracovného kapitálu 13 171 041 131 548
A.2.1 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti 14 312 386 2 068 711
A.2.2 Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti 15 -77 215 -2 008 531
A.2.3 Zmena stavu zásob 16 -64 130 71 367
A.2.4 Zmena stavu krátkodobého finančného majetku 17 0

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 255 639 478 157
A.4. Výdavky na zaplatené úroky spolu (-) 20 -11 082 -10 988
A.5. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky 21 0
A.6. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) 22 -3 857 498
A.7. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) 23 0
A Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 240 700 467 667

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku 25 -78 966 -324 337
B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku 26 34 954 49 893
B.3. Zaplatené úroky – dlhodobý úver (+) (562) 27 0 0
B.4. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, 28 0
B.5. Výdavky na daň z príjmov 29 0
B.6. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 28 0
B.7. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť – bankové úvery 29 0 -168 857
B Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 30 -44 012 -443 301

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní 31 -10 389
C.2. Výdavky na zaplatené úroky 32 0
C.3. Vyplatené divididendy a iné podiely na zisku 33 -232 358 -203 445
C.4. Výdavky na daň z príjmov 34 0
C.5. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť 35 12 157 30 106
C.6. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť 36 -377 700 15 567
C Čisté peňažné doky z finančnej činnosti 37 -597 901 -168 161

D CF čisté zvýšenie / zníženie peňažných prostriedkov 38 -401 213 -143 794
E Stav peňažných prostriedkov na začiatku účt. obdobia 39 792 142 935 936
F Zostatok peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia 40 390 929 792 142
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Stanovisko Dozornej rady spolo nosti GAMO
k ro nej ú tovnej závierke a návrhu

na rozdelenie zisku GAMO a.s. Banská Bystrica za rok 2009

Dozorná rada GAMO a.s. Banská Bystrica ur ila pre vykonanie priebežného auditu za
rok 2009 a na overenie ro nej ú tovnej závierky za rok 2009 audítorskú firmu BDR spol. s r.o.
Banská Bystrica (licencia SKAu íslo 6, zodpovedný audítor Ing. Miroslava Pohrancová,
licencia SKAu .54, so sídlom M.M. Hodžu 3 Banská Bystrica). Na svojom zasadnutí d a
15.apríla 2010 v súlade s § 30 ods. 2 Stanov spolo nosti preskúmala ú tovnú závierku za rok
2009.

Predstavenstvo spolo nosti, zastúpené Ing. Richardom Tannhauserom, predložilo na
rokovanie dozornej rady návrh na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2009 vo výške 171
593,14 €

Tento zisk navrhuje dozorná rada v zmysle stanov spolo nosti rozdeli nasledovne:

 prídel do rezervného fondu ............................... 0, €  
 návrh na prídel do sociálneho fondu ................ 0, €  
 výplata dividend ................................................ 68 668,60 €

o predstavuje 68,60 € na jednu akciu
 nerozdelený zisk minulých rokov ...................... 102 924,54 €

Dozorná rada konštatuje, že v zmysle ustanovenia § 39 Obchodného zákonníka ro ná
ú tovná závierka spolo nosti GAMO a.s. Banská Bystrica bola audítorom hodnotená kladne s
tým, že poskytuje pravdivý a objektívny poh ad na finan nú situáciu spolo nosti, na výsledky
hospodárenia a pe ažné toky za rok 2009.

Na základe uskuto nenej previerky vypracovaných dokumentov ro nej ú tovnej
závierky, vykonaného overenia formálnej a vecnej správnosti a pravdivosti vykazovaných
ukazovate ov a na podklade získaných informácií zo správy nezávislého audítora
spolo nosti BDR spol. s r.o. Banská Bystrica, ktoré potvrdzujú vedenie ú tovníctva
spolo nosti GAMO a.s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych a ú tovných predpisov,
dozorná rada odporú a valnému zhromaždeniu

schváli

ro nú ú tovnú závierku spolo nosti ako aj návrh na rozdelenie zisku GAMO a.s. Banská
Bystrica za rok 2009 v súlade s § 30 ods. 2 Stanov spolo nosti.

GAMO a.s. 
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, Tel: 048-4372 111, Fax: 048-4132 947, http://www.gamo.sk 
I O: 36 033 987, DI : 2020087498, I  DPH: SK 2020087498, Systém manažmentu kvality pod a normy ISO 9001:2008 
Obchodný register: OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka . 550/S 

SPRÁVA DOZORNEJ RADY
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KONTAKTY – ODDELENIA V GAMO BB

GENERÁLNY RIADITEĽ
Richard Tannhauser 
e-mail: richard.tannhauser@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 111

OBCHODNÝ ÚSEK
Vedúci obchodnej skupiny: Ľubomír Paluch 
e-mail: lubomir.paluch@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 111

ÚSEK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Riaditeľ úseku: Marián Zolcer 
e-mail: marian.zolcer@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 800

ÚSEK INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
Riaditeľ úseku: Peter Vladyka 
e-mail: peter.vladyka@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 865

ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Riaditeľ oddelenia: Jarmila Pinková 
e-mail: jarmila.pinkova@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 135
e-mail: kariera@gamo.sk

BANSKÁ BYSTRICA – ÚSTREDIE SPOLOČNOSTI

Adresa: GAMO a. s., 
 Kyjevské námestie 6, 
 974 04  Banská Bystrica
 Slovenská republika

 tel.: +421 48 4372 111
 fax: +421 48 4132 947
 e-mail: info@gamo.sk
 URL: http://www.gamo.sk
 Online e-shop: http://online.gamo.sk

GPS: 48°43‘38.21“N
 19°7‘12.21“E

CENTRÁLNA SPRÁVA SERVISU
Vedúci oddelenia: Ivan Luby 
e-mail: ivan.luby@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 800 (priama linka/direct line)
e-mail: servis@gamo.sk

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

SERVIS
Pobočka Bratislava tel.: +421 2 4363 7781
Pobočka L. Mikuláš  tel.: +421 44 5570 260
Pobočka Košice tel.: +421 55 2813 500
Pobočka Žilina tel.: +421 41 7002 970

ŠKOLENIA
e-mail: skolenia@gamo.sk
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BRATISLAVA – POBOČKA

 Adresa: GAMO a. s.
  Gagarinova 19
  821 03 Bratislava
  Slovenská republika

  tel.: +421 2 4363 7781
  fax: +421 2 4363 7783
  e-mail: gamo.ba@gamo.sk

 GPS: 48°9‘4.27“N
  17°10‘29.85“E

ŽILINA – POBOČKA

 Adresa: GAMO a. s.
  Za Plavárňou 3/8121
  010 08 Žilina
  Slovenská republika

  tel.: +421 41 7002 970
  fax: +421 41 7002 971
  e-mail: info@gamo.sk

 GPS: 49°12‘41.6“N
  18°44‘52.23“E

KONTAKTY – REGIONÁLNE
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LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – POBOČKA

 Adresa: GAMO a. s.
  Školská 10
  031 01 Liptovský Mikuláš
  Slovenská republika

  tel.: +421 44 5570 260
  fax: +421 44 5474 314
  e-mail: skolenia@gamo.sk

 GPS: 49°5‘0.82“N
  19°37‘3.06“E

KOŠICE – POBOČKA

 Adresa: GAMO a. s. 
  Moldavská 8/A
  040 01 Košice
  Slovenská republika

  tel.: +421 55 2813 500
  e-mail: kosice@gamo.sk

 GPS: 48°42‘22.21“N
  21°14‘44.77“E

KONTAKTY – REGIONÁLNE
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AJ TAKÝ BOL ROK 2009

GAMO-HP
produktové školenie,
január 2009

75 RO

Športový deň univerzít,
máj 2009

Martin
Text Box
OBSAH



76...A PRÁCA JE HROU!

AJ TAKÝ BOL ROK 2009

Firemné športové hry,
máj 2009

Bowlingový turnaj, 
október 2009

GAMO Deň detí,
jún 2009
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AJ TAKÝ BOL ROK 2009

Galavečer Rybičky v sieti, 
september 2009

Mikulášsky večierok, 
december 2009
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AJ TAKÝ BOL ROK 2009

Preventívna 
lekárska prehliadka, 

september 2009

Novoročný prípitok, 
január 2010

Vianočná kapustnica, 
december 2009
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DOSTUPNOSŤ ROČNEJ SPRÁVY
Túto ročnou správu môžete získať: v centrále spoločnosti, v pobočkách

na internete www.gamo.sk/rocnasprava

http://www.gamo.sk
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