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I. Identifikácia spoločnosti 

 
Hydromeliorácie a.s. Kalná nad Hronom vznikla 1.4.1992 v prvej privatizačnej vlne z bývalého štátneho 
podniku. V zahraničí nemá organizačnú zložku. 
 
Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu NITRA – odd. SA vložka č. 124/N. 
 
Právna forma:                                                   akciová spoločnosť 
 
Sídlo:                                                                ul. SNP č. 3                                                                   
                                                                         Kalná nad Hronom 935 32 
 
IČO:                                                                 31 410 031 
 
Deň zápisu:                                                     01.04.1992 
 
Predmet činnosti:                                         -  realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného 
                                                                        staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva vrátane údržby 
                                                                        a montáže technologických zariadení, výroba stavebných  
                                                                        zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie 
                                                                        opráv stavebných strojov, dopravných  a mechanizačných  
                                                                        prostriedkov 
                                                                     -  výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov 
                                                                     -  prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a  
                                                                        stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným 
                                                                        materiálom, maloobchod, veľkoobchod a prenájom rozličného 
                                                                        tovaru v rozsahu voľnej živnosti 
                                                                    -   inžinierska a technická činnosť – poradenstvo 
                                                                    -   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 
                                                                        odpadom 
                                                                    -   medzinárodná preprava tovaru 
        
                                                                                                   
Predstavenstvo:                                             Ing. Gregor HORNIAK - predseda predstavenstva 
                                                                       MUDr. Beáta HORNIAKOVÁ – podpreds. predstavenstva         
                                                                       JUDr. Iris GAJDOŠOVÁ – člen predstavenstva 
                                                                        
Dozorná rada:                                                Ing. Jozef HORNIAK – predseda dozornej rady 
                                                                               Lukáč MAĽA – člen dozornej rady 
                                                                       Mgr. Natália HORNIAKOVÁ – člen dozornej rady 
 
                                                                       Predstavenstvo a dozorná rada pracovali v tomto zložení 
                                                                       od 12.2.2019.                                                                      
   
Organizačná schéma spoločnosti: 
                                                                       RIADITEĽ 
 
Výrobno-technický úsek                                                                  Ekonomický úsek 
 
a/ zákazka a príprava                                                                      a/ finančná učtáreň 
b/ výroba a realizácia                                                                      b/ mzdová učtáreň 
c/ stredisko dopravy                                                                        c/ stredisko MTZ 
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Cenné papiere 
ISIN:                                                              CS0005049758 
Dátum registrácie:                                         29.3.1993 
Dátum vydania CP:                                       29.3.1993 
Druh CP:                                                       TC01 
Forma CP:                                                     BEAR 
Menovitá hodnota:                                         33,193919 EUR 
Počet CP pre ISIN v ks:                                 32949 ks 
Informácia o právach na CP:                         PPNM,PPNO,PPNB,PPNV,PPNC,PPNU,PPND,PPNE, 
                                                                       PPNN,PPNZ,CPLG,CPLN,STPL,COLL,PMPL 
Informácia o právach na účte:                        PLDG 
      
Základné imanie:                                           1 093 706,437131 
 
Kvalifikovaná účasť na ZI:                          Ing. Jozef HORNIAK, Tatranská 3223/63, 934 01 Levice  
                                                                       Počet CP/ks 10622 ks, % emisie 32,2377 
                                                                       Ing. Gregor HORNIAK, Tatranská 3223/63, 934 01 Levice 
                                                                       Počet CP/ks 10622 ks, % emisie 32,2377 
                                                                       MUDr. Beata HORNIAKOVÁ, Tatranská 3223/63, 934 01    
                                                                       Levice 
                                                                       Počet CP/ks 3294 ks, % emisie 9,99726  
 
Uvedení majitelia CP v súčinnosti majú priamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej 
osoby, z čoho im vyplýva právo a povinnosť kontroly stanovenia prognóz vývoja aj priameho riadenia  
právnickej osoby.   
Obmedzenia prevoditeľnosti akcií, ako aj hlasovacích práv nie sú. 
Dohody medzi majiteľmi CP nie sú spoločnosti známe. 
Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárnych orgánov upravujú stanovy spoločnosti. 
Spoločnosti nie sú známe žiadne významné dohody, ktorých je zmluvnou stranou, ako aj dohody uzatvorené 
medzi ňou, členmi jej orgánov a zamestnancami.  
Podľa platných Stanov a.s. nemá riešené právomoci štatutárnych orgánov v oblasti rozhodovania o vydávaní 
akcií alebo ich spätnom odkúpení.                                                                                                                                                          
          
        

II. Ciele a stratégia spoločnosti 
 
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je realizácia investičnej výstavby pozemného a 
priemyselného staviteľstva, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných 
prostriedkov, výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielov. 
 
Spoločnosť od roku 2016 zápasila s existenčnými problémami v dôsledku nedostatočnej úrovne 
organizačnej a riadiacej práce, tak predstavenstva, dozornej rady ako aj výkonných riadiacich pracovníkov. 
Už v roku 2018 bola pripravená na zmenu majiteľov akcií / v prípade, že vznikne záujem o kúpu akcií 
ponúkaných na predaj/. Ďalšou variantou mala byť jej likvidácia, pričom všetci zamestnanci obdržali 
výpovede z pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Koncom roka 2018 prejavili záujem o kúpu akcií 
Ing. Jozef HORNIAK, Ing. Gregor HORNIAK a MUDr. Beáta HORNIAKOVÁ. Prevod akcií bol zrealizovaný 
záverom roka 2018.  
 
V roku 2019 po konštituovaní nového predstavenstva a dozornej rady začal proces stabilizácie kmeňových 
pracovníkov stiahnutím výpovedí, s tým že noví vlastníci zabezpečia krízový výrobný program pre ďalšie 
pokračovanie podnikateľských aktivít spoločnosti.  
 
K tomuto smeruje i strategické rozhodnutie spoločnosti „Vykonávať služby bez reklamácií a nezhôd“. 
Pre dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa spoločnosť neustále skvalitňuje zavedený systém manažérstva 
kvality, ktorý je používaný v interných aplikáciách, pri zmluvných vzťahoch na splnenie požiadaviek 
zákazníka podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 
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Koncom roka 2019 vedením spoločnosti bol spracovaný výrobný program pre rok 2020 nasledovne: 
 

1. Pokračovanie stavebných prác podľa zmluvy o dielo č. 438/2019 pre Obec Kalná nad Hronom na diele 
Centrum funkčného tréningu v obci Kalná nad Hronom v cene                                                402249,81 € 

         2.     Rekonštrukcia šatní v obci DEVIČANY v cene                                                                            114000,00 € 
         3.     LESY SR stavebné práce pre LEVSTAV-LEVICE s.r.o.                                                                   4000,00 € 
         4.     MŠ Okružná Levice pre Mesto Levice v poddodávke pre Ing.J. HORNIAK-VIALLE                  24000,00  € 
         5.     Rekonštrukcia PZ OO Levice stavebné práce pre LEVSTAV- LEVICE                                         7500,00  € 
         6.     MŠ Štúrovo pre Mesto Štúrovo stavebné práce pre LEVSTAV-LEVICE                                      21000,00 € 
 
 
                 Celkom                                                                                                                                             572 749,81 € 
  

III. Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie 
 
Vedenie spoločnosti si uvedomuje svoju zodpovednosť voči plneniu požiadaviek odberateľov a vplyvu 
svojej činnosti na životné prostredie. Rovnako si uvedomuje dôležitosť minimalizácie týchto vplyvov 
a prijíma starostlivosť o životné prostredie za významnú súčasť svojej každodennej činnosti. Vedenie 
Spoločnosti a zamestnanci dbajú na dodržiavanie všetkých zásad pri realizácii činností, ktoré vylučujú 
negatívny vplyv na životné prostredie. 
 

IV. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
 
Spoločnosť v roku 2019 neinvestovala finančné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. 
 

V. Vlastné akcie a obchodné podiely 
 
Spoločnosť nenadobudla žiadne nové akcie, dočasné listy ani obchodné podiely. 
 

VI. Udalosti po skončení účtovného obdobia 
 
Po 31. decembri 2019 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré 
sú predmetom účtovníctva. 
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roka 2020 sa vírus 
rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. V čase zverejnenia tejto výročnej 
správy vedenie Spoločnosti zaznamenalo pokles výkonov.  
To nasvedčuje tomu, že rok 2020 bude pre spoločnosť značne rizikovým, pretože realizácia stavebných prác 
je vykonávaná v externých podmienkach, kde môže dôjsť k nakazeniu pracovníkov epidémiou COVID-19 
a následnej nevyhnutnej karanténe pracovníkov. 
Z hľadiska obstarávateľov stavebných prác dochádza k útlmu bežných objednávok s cieľom využiť 
disponibilné finančné prostriedky na krytie nákladov spojených s COVIDOM-19. 
 

VII. Doplňujúce informácie 
 
Akciová spoločnosť sa riadi Burzovými pravidlami a dodržiava „ Kódex správy a riadenia spoločnosti na 
Slovensku“. Hydromeliorácie a.s. nemá vypracovaný kódex o správe a riadení Spoločnosti.   
  
Valné zhromaždenie 
 
Valné zhromaždenie /ďalej len VZ/ je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkej činnosti 
spoločnosti, pokiaľ stanovy neurčujú toto rozhodovanie iným orgánom spoločnosti. Každý akcionár má právo 
zúčastniť sa VZ, využiť hlasovacie právo, právo na podiel na zisku ako aj právo na podiel na likvidačnom 
zostatku a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. 
VZ volí a odvoláva členov dozornej rady a vo výlučnej kompetencii má zmenu stanov, rozhodnutie o zvýšení 
a znížení ZI, schvaľuje ročnú účtovnú závierku, rozhoduje o vysporiadaní hospodárskeho výsledku. VZ sa 
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koná raz ročne. V roku 2019 to bolo dňa 26.6.2019 pričom prejednalo a schválilo Správu o hospodárení 
spoločnosti za rok 2018, vysporiadaní dosiahnutého hospodárskeho výsledku, ako aj stanovisko dozornej 
rady k uvedenej správe.   
    
Systém vnútornej kontroly tvoria vzájomne zladené a prepojené postupy a pravidlá včlenené do 
vnútropodnikových smerníc.Tieto slúžia na zabezpečenie procesov a pracovných činnosti, ochrany majetku, 
garantovanie spoľahlivosti a presnosti účtovných dát, dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
Za primeranosť a účinnosť vnútorného kontrolného systému sú zodpovedné riadiace orgány a vedúci 
zamestnanci spoločnosti. 
V rámci vnútornej kontroly a možných rizík pri zostavovaní účtovnej závierky plnil úlohy výbor pre audit. 
V roku 2019 v rámci racionalizačných opatrení v oblasti administratívy bol výbor pre audit zrušený, pričom 
jeho právomoci v zmysle spracovaného štatútu prešli na dozornú radu spoločnosti. 
 
  

VIII. Analýza objemu realizácie služieb a predaja vlastných výrobkov  
 
      Prehľad o celkových výnosoch z hospodárskej činnosti 
      ROK 2019          754.221 €          v tom tržby z predaja vlastných výrobkov     4.030 €      
      ROK 2018          832.772 €          v tom tržby z predaja vlastných výrobkov     9.511 €                   
      Index                        91,0 %         Index                                                               42,0 % 
      Produktivita práce na pracovníka 
      ROK 2019           31.426 € 
      ROK 2018           27.759 €  
      Index                      113,0 %  
       

Objem realizovaných výkonov z hospodárskej činnosti v porovnaní s rokom 2018 zaznamenal 
zníženie vyjadrené indexom 91,0 % a to v dôsledku poklesu objednávok stavebných prác.  
 
Je potrebné i napriek zníženiu objemu výkonov poukázať na rast produktivity práce vyjadrený 
indexom 113,0 %. Pozitívny vývoj ukazovateľov produktivity práce znamená, že dochádza k 
stabilizácii kmeňových výrobných pracovníkov.  

 
                                                                                                       Rok 2019            Rok 2018 
     Produktivita práce z pridanej hodnoty                                        11.531 €             10.356 €          111,0 %           
         
Realizované služby podľa rozhodujúcich odberateľov  v EUR 
 

LEVSTAV-LEVICE        279.622 

PMA LEV ICE        122.158        

Obec KALNÁ n/Hr        121.440 

Ing.J.Horniak-Vialle          66.322 

Šped-trans Levice          15.901            

           
 

IX. Analýza tvorby zisku 
 
Akciová spoločnosť za rok 2019 zaznamenala výsledok hospodárenia – stratu vo výške 171.318 €. Oproti 
roku 2018 bola strata znížená o 4.711 €. Hospodárenie so stratou bolo zaznamenané predovšetkým v 
dôsledku zníženia tržieb z predaja služieb o približne 10% a výrazného zvýšenia nákladov spojených so 
subdodávkami (nárast o 136%). Tvorba opravnej položky k zásobám (18.791 €), tvorba rezerv na odchodné 
do dôchodku vo výške 1.000 € sa rovnako odzrkadlili na dosiahnutí straty v roku 2019. 
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X. Analýza hospodárnosti 
 
    Prehľad o celkových prevádzkových a finančných nákladoch 
     ROK 2019            925.539 € 
     ROK 2018         1.006.514 €  
    Index                          92,0 %  
 
    Vývoj celkových nákladov v roku 2019 v porovnaní s rokom. 2018 je definovaný indexom 92,0 %. Podiel 
spotreby materiálu, energií a ostatných neskladovaných dodávok z výkonov poklesol  z 34 % na 29 %, čo 
vyplýva zo štruktúry realizovaných stavebných prác. 
    Čerpanie mzdových nákladov v roku 2019 bolo vo výške 255.638 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 
menej o 59.590 €. Znížené čerpanie hlavne súviselo so znížením priemerného evidenčného počtu 
zamestnancov, keď v roku 2019 bol stav 24 zamestnancov a v roku 2018 30 zamestnancov. 
 
    Porovnanie dosiahnutých priemerných miezd zamestnancov: 
    ROK 2019        888 € 
    ROK 2018        876 €    Index                101,0 % 
 
    Sociálne náklady v porovnaní s rokom 2018 poklesli indexom 60,64 %. 
    Náklady na finančnú činnosť zaznamenali oproti roku 2018 zníženie o 73 €, vyjadrené indexom 96,0 %.   
    V roku 2019 spoločnosť neinvestovala do financovania vlastnej investičnej výstavby resp. nákupu strojov 
a zariadení žiadne finančné prostriedky, čo v budúcnosti môže negatívne ovplyvniť vekovú štruktúru DHM 
a nakoniec i výkonnosť a efektívnosť výroby . 
 

XI. Finančná situácia spoločnosti 
 
     Finančná situácia spoločnosti počas celého roka 2019 bola neuspokojivá, čo vyplývalo z toho, že 
akciová spoločnosť nemala k dispozícii vlastné finančné prostriedky z realizovaných výkonov v dôsledku 
platobnej neschopnosti rozhodujúcich odberateľov.  
    
Negatívne na stav finančných zdrojov potrebných na financovanie prevádzkových potrieb vplývali  platby 
dane z motorových vozidiel, zákonného poistenia vozidiel a hlavne poistenia zodpovednosti za škodu pri 
plnení pracovných úloh. K 31. 12. 2019 bolo zaznamenané zníženie finančných prostriedkov oproti  roku 
2018 o 15.985 €.    
 

XII. Návrh na vyrovnania straty za rok 2019 
       
 
Predstavenstvo akciovej spoločnosti po posúdení účtovnej závierky za rok 2019 navrhuje dozornej rade 
a valnému zhromaždeniu na prekovanie a schválenie návrhu na vyrovnanie straty nasledovne: 
 
Dosiahnutý hospodársky výsledok – strata za rok 2019                                                       -   171.318 EUR 
                                                             preúčtovať na 
Neuhradená strata minulých rokov                                                                                      -    171.318 EUR 
                                                                                                                                                  
  
Vedenie spoločnosti pripravilo túto správu o finančnom hospodárení za rok 2019 a predkladá ju v súlade 
s ustanovením IV. čl. 11 bod 3 stanov akciovej spoločnosti dozornej rade. 
Dozorná rada p o t v r d z u j e tieto výsledky a p r e d k l a d á  ich na posúdenie a schválenie valnému 
zhromaždeniu akcionárov. 
 
Účtovná závierka k 31.12.2019 bola  zostavená podľa Slovenskej štandardy a overená audítorskou 
firmou VGD SLOVAKIA s.r.o., OR vedený OS Bratislava I odd.:Sro, vl.č. 74698/B, licencia SKAU č 269, 
audítor Ing. Erik MAREK, licencia SKAU č. 866 v dňoch 21.-23.4. 2020, ktorej správa je pripojená k výročnej 
správe. 
 
 





FINANČNÉ UKAZOVATELE 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 0

A. TREND TRŽIEB A RENTABILITY

Tržby celkom 1 196 138 696 879 729 798 648 770 0

zmena celkových tržieb N/A -41,7% +4,7% -11,1% END

podiel tržieb za tovar na celk. tržbách 0% 0% 0% 0% 0%

tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0

ZMENA tržieb za predaj tovaru N/A +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% 

tržby z výrobkov a služieb 1 196 138 696 879 729 798 648 770 0

ZMENA tržieb za predaj výr. a služieb N/A -41,7% +4,7% -11,1% END

Obchodná marža 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Marža pridanej hodnoty 54,8% 42,9% 42,6% 42,7% 0,0%

Pridaná hodnota mínus osobné náklady 83 538 -251 414 -149 397 -87 514 0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 23 583 -307 878 -176 029 -171 318 0

EBITDA 50 263 -282 612 -151 183 -143 331 0

PREVÁDZKOVÉ CF 46 059 -289 062 -183 742 -125 291 0

► Rentabilita tržieb z prev. CF 3,9% -41,5% -25,2% -19,3% 0,0%

► Rentabilita aktív z prev. CF 4,2% -39,5% -32,2% -18,6% 0,0%

► Rentabilita VK z prev. CF 4,8% -44,0% -38,3% -46,3% 0,0%

B. TREND VYBRANÝCH NÁKLADOV

Nákl. na predaný tovar / Tržby za tovar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Spotreba mat. a energie / Celkové tržby 38,4% 42,2% 39,0% 33,9% 0,0%

Náklady na služby / Celkové tržby 13,7% 20,6% 21,0% 35,7% 0,0%

Osobné náklady / Celkové tržby 47,8% 78,9% 63,0% 56,1% 0,0%

Úrokové náklady / Celkové tržby 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00%

Ostatné fin náklady / Celkové tržby 0,08% 0,42% 0,25% 0,12% 0,00%

C. TREND LIKVIDITY

Celková likvidita 632,0% 528,6% 200,9% 90,1% 0,0%

Pracovný kapitál 520 639 221 472 67 742 -31 860 0

Zmena v absolútnej hodnote N/A -299 167 -153 730 -99 602 END

Bežná likvidita 542,7% 346,5% 85,3% 55,0% 0,0%

Pohotová likvidita 393,0% 281,6% 33,5% 2,0% 0,0%

Doba obratu zásob 33 dní 61 dní 48 dní 79 dní 0 dní

Doba inkasa pohľad. z OS 42 dní 13 dní 11 dní 92 dní 0 dní

Doba spl. záväzkov z OS 17 dní 9 dní 26 dní 227 dní 0 dní

Doba inkasa všetkých kr. pohľadávok 44 dní 17 dní 17 dní 95 dní 0 dní

Doba splatnosti všetkých kr. záväzkov 29 dní 19 dní 27 dní 139 dní 0 dní

Doba spl. záv. z OS pri splatení kr. BÚ 17 dní 9 dní 26 dní 227 dní 0 dní

D. Zadlženosť 

Vlastné imanie (VI) 964 214 656 336 480 307 270 682 0

Podiel vl. imania 88,8% 89,7% 84,2% 40,2% 0,0%

Podiel uprav. vl. imania 88,8% 89,7% 84,2% 40,2% 0,0%

Podiel upr. VI vrátane rezerv a fin skup. 90,9% 92,7% 87,4% 44,1% 0,0%

Podiel cudzích zdrojov na uprav. VI 10,3% 8,1% 15,0% 138,8% 0,0%

Podiel fin. zadlženosti na uprav. VI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Podiel finančnej zadlženosti / AKTÍVA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

F. Krytie dlhov (PREVÁDZKOVÉ CF)

► Doba spl. dl. cudzích zdrojov (v rokoch) 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0

► Doba spl. finančného dlhu (v rokoch) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

► Krytie úrokov 0,0 0,0 0,0 -125,4 0,0

HYDROMELIORÁCIE, a.s.



RATING & HODNOTENIE UKAZOVATEĽOV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31.12.2016 1,0

31.12.2017 7,0

31.12.2018 7,0

31.12.2019 10,0

0

31.12.2016 89%

31.12.2017 90%

31.12.2018 84%

31.12.2019 40%

0

31.12.2016 4,2%

31.12.2017 -39,5%

31.12.2018 -32,2%

31.12.2019 -18,6%

0

31.12.2016 632%

31.12.2017 529%

31.12.2018 201%

31.12.2019 90%

0

31.12.2016 543%

31.12.2017 347%

31.12.2018 85%

31.12.2019 55%

0

31.12.2016 42 dní

31.12.2017 13 dní

31.12.2018 11 dní

31.12.2019 92 dní

0

31.12.2016 33 dní

31.12.2017 61 dní

31.12.2018 48 dní

31.12.2019 79 dní

0

31.12.2016 17 dní

31.12.2017 9 dní

31.12.2018 26 dní

31.12.2019 227 dní

0

31.12.2016 1 196

31.12.2017 697

31.12.2018 730

31.12.2019 649

0

HYDROMELIORÁCIE, a.s.

Veľkosť tržieb 

RATING

Podiel upraveného vlastného imania (%)

Doba splatnosti záväzkov z obchodného styku (v dňoch)

Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku (v dňoch)

Doba obratu zásob (v dňoch)

Rentabilita aktív z prevádzkového CF

Celková likvidita (v %)

Bežná likvidita (v %)


