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ZÁKLADNÉ ÚDAJE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 
 

Názov a sídlo organizácie : 
 
Školský poľnohospodársky podnik, nezisková organizácia Zemplínska Teplica  
076 64   Zemplínska Teplica  
 
IČO : 31256481 
 
Dátum vzniku organizácie : 20.12.2002 
 
 
Názov a sídlo zakladateľa :  
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 
Komenského 73, 041 81  Košice 
IČO : 00397474 
 
Orgány neziskovej organizácie : 
 
Správna rada : 
 
Predseda :  Doc. MVDr. Emil Švický, PhD., rod.č.: 441024/164,  

bytom Lomonosova 10, Košice 
Člen :  Ing. Marek Ferko, rod.č.: 750530/9559, bytom Štúrova 490/3, Sečovce 
  MVDr. Štefan Onda, rod.č.: 680811/6040, bytom Čeľovce 15, 076 17 
 
Dozorná rada : 
 
Predseda : JUDr. Silvia Rolfová, rod.č. : 666223/6040, bytom Obrancov mieru 10, 

Košice 
Člen : Juraj Abrinko, rod.č.: 560401/7166, bytom Nová 282/14, Zemplínska Teplica  
 Ing. Jakub Sočovka, rod.č.: 521213/076, bytom Cintorínska 47, Malé 

Ozorovce 
 
Riaditeľ – štatutárny zástupca :  
 
 Ing. Ivan Seňko, rod.č.: 591007/6887, bytom Jesenná 403, Zemplínska Teplica 
 
 
Vklad zakladateľa : peňažný vo výške 25 000,- Sk 
     ďalší peňažný vklad vo výške 64 077,17 Sk 
     nepeňažný vklad vo výške 20 613 736,20 Sk 
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A. Druh poskytovaných všeobecne prospešných služieb 
 
1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry  

1.1. Doplnkové a praktické vzdelávanie študentov verejne vysokej školy vo 
všetkých stupňoch vzdelávania. 

1.2. Doplnkové a praktické vzdelávanie  členov domácej a zahraničnej 
veterinárskej obce.  

2. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby  
2.1. Overovanie výsledkov vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti študentov, 

vedeckých a pedagogických pracovníkov verejne vysokej školy.  
2.2. Poradenská činnosť.  
2.3. Sprostredkovateľská činnosť vo veterinárskej oblasti.  
2.4. Koordinácia vedných odborov s aplikáciou na doplnkové vzdelávanie 

študentov, absolventov verejnej vysokej školy a domácej a zahraničnej 
veterinárskej obce.  

2.5. Aplikácia výsledkov vedy a výskumu v praxi a poskytovanie priestorov, 
prostriedkov iným inštitúciám za účelom vzdelávania a výučby.  

3. Zabezpečenie správy, údržby a obnovy bytového fondu 
4. Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily v regióne formou sprostredkovania 

práce alebo pridelenia zamestnanca inému zamestnávateľovi 
5. Rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít obyvateľstva formou usporadúvania 

alebo podpory športových podujatí, hier a propagácie telesných aktivít medzi 
obyvateľstvom 

 
 
B. Podnikateľská činnosť  
 
1. Poľnohospodárska prvovýroba v chove hospodárskych zvierat vrátane ich predaja na 

ďalšie spracovanie  
2. Obchodné služby v oblasti manažérskych služieb, plánovania a riadenia výroby 

2.1. plánovanie a odborná asistencia pri riadení a optimalizácii výrobného procesu 
v rastlinnej a živočíšnej výrobe a mechanizačných službách 
v poľnohospodárstve 

2.2. manažérske služby v oblasti riadenia celkového chodu neziskovej organizácie, 
v oblasti výroby a obchodu, stanovenie celkovej stratégie výroby s cieľom 
zlepšenia hospodárnosti celého výrobného procesu 

2.3. plánovanie a odborná asistencia, analýza a vypracovanie ekonomických 
podkladov a projektových zámerov  

3. Obchodné služby vo vedení administratívnej a účtovnej agendy  
3.1. vedenie účtovníctva v celom rozsahu vrátane triedenia a zaznamenávania 

účtovných prípadov, vedenie a spracovanie evidencie miezd, vedenie a 
spracovanie evidencie daní, vypracovanie účtovnej závierky a vypracovanie 
daňového priznania  
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3.2. vedenie evidencie došlej a vyšlej pošty, skladovej evidencie, peňažnej 
hotovosti a bankových účtov, spracovanie štatistických výkazov, príprava 
podkladov pre plánovanie, riadenie a kontrolu  

4. prenájom nebytových priestorov a výrobných prevádzok  
4.1. poskytovanie voľných ustajňovacích priestorov a chov hospodárskych zvierat 
4.2. poskytovanie voľných prevádzkových priestorov a budov na hospodárske 

využitie formou prenájmu  
5. prenájom strojov a zariadení 

5.1. poskytovanie voľných mechanizačných prostriedkov a technických zariadení 
na ďalšie využitie formou prenájmu  

6. dodávka vody  
6.1. poskytovanie voľnej kapacity vlastných podzemných vodných zdrojov na 

hospodárske využitie  
7. rozvod elektrickej energie  

7.1. poskytovať odber elektrickej energie z vlastnej alebo spravovanej rozvodnej 
NN siete na hospodárske využitie  

8. poskytovanie ubytovania vo vlastnom alebo spravovanom ubytovacom zariadení 
9. stravovanie  

9.1. výroba a predaj jedál a nápojov vo vlastnom alebo spravovanom stravovacom 
zariadení  
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2007 

 
 
A. Prehľad rozsahu činností za kalendárny rok 2007 

 
   Školský poľnohospodársky podnik n.o., so sídlom v Zemplínskej Teplici 
zabezpečoval verejnoprospešné služby najmä výkon praktického vzdelávania študentov pre 
potreby Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, ktoré prevádzkoval v priestoroch 
organizácie a zároveň zabezpečoval chod výrobných prevádzok nevyhnutných k praxi a to  
chov potrebnej vzorkovnice zvierat, výroba krmív pre zvieratá, doprava, ubytovanie 
a stravovanie študentov počas cvičení  a zabezpečovanie materiálových potrieb katedier 
univerzity, ktoré nadväzovali na úlohy plnené v rámci rozvoja výroby a praxe na ŠPP 
v Zemplínskej Teplici.  

 
V doplnkovej činnosti sme pokračovali v poskytovaní služieb pre sesterskú 

spoločnosť AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Zemplínska Teplica a pre prevádzky 
súkromných osôb nachádzajúce sa v našom areáli. 
 
     V roku 2007 boli cvičenia zabezpečované na troch strediskách živočíšnej výroby, pri 
všetkých druhoch a kategóriách zvierat, kde sme sa snažili zabezpečiť čo najlepšie 
podmienky pre praktickú výučbu študentov. 

 
 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  
podľa výrobných oblastí a riadenia jednotlivých pracovísk   
 
Vzdelávanie a praktická výučba 
 Stredisko vzdelávania Z.Teplica 

 Klinické pracoviská UVL Košice 

Živočíšna výroba 
 Chov hovädzieho dobytka 

 Chov ošípaných  

 Chov oviec a kôz 

Služby 
Mechanizácia  

Obchod a administratíva 

Stravovanie 
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CHARAKTERISTIKA PRACOVÍSK   
 
1. Chov hovädzieho dobytka je základným výrobným programom podniku a 

zahŕňa chov kráv, mladého jatočného a chovného dobytka, výkrm a odchov 
jalovíc pre ďalšiu reprodukciu 

2. Chov ošípaných zahŕňa všetky chovné kategórie od narodenia do výkrmu 
vrátane chovu prasníc 

3. Chov oviec a kôz je v rozsahu, ktorý kryje dodávky zvierat pre potreby kliník 
na univerzite 

4. Réžia chovov zahŕňa náklady a výnosy , ktoré sú spoločné pre všetky chovy 
resp. nedajú sa priradiť ku konkrétnemu výrobku, preto ich priraďujeme k 
jednotlivým výrobkom prostredníctvom vnútropodnikového okruhu 
účtovníctva 

5. Stredisko vzdelávania a praktickej výučby nášho podniku zabezpečuje 
priame materiálne a organizačné úlohy spojené s výkonom praxe na našom 
podniku, prevádzkuje ubytovacie zariadenie a zároveň realizuje požiadavky na 
zvieratá, krmivá a ostatný materiál pre pracoviská na univerzite.  

6. Stredisko správy a služieb zastrešuje všetky ostatné činnosti organizácie,  
náklady nekryté výnosmi sa priraďujú k jednotlivým výrobkom 
prostredníctvom vnútropodnikového okruhu účtovníctva 

 
 

1.1. VZDELÁVANIE A PRAKTICKÁ VÝUČBA 
 
 

ŠPP n.o. Z. Teplica zabezpečuje priestorové, materiálové a organizačné 
podmienky pre praktickú výučbu študentov a k tomu potrebný chov hospodárskych 
zvierat. Praktická výučba prebieha formou denných alebo blokových cvičení a 
formou výrobnej praxe pre študentov 1. ročníka.  
 
V roku 2007 sa realizovali tieto cvičenia :   

 
SPOLU PRAKTICKÁ VÝUČBA 

Ukazovateľ NAŠI ZAŠ SPOLU 
Počet cvičení 94 32 126 
Počet študento-osôb 1 996 595 2 591 
Počet študento-hodín 9 134 2 616 11 750 
Počet pedagógov 223 60 283 
 
Členenie podľa pracovísk : 

 
Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie 

Ukazovateľ NAŠI ZAŠ 
Počet cvičení 44 15
Počet študento-osôb 898 271
Počet študento-hodín 3 927 1 155
Počet pedagógov 86 27
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Klinika chirurgie, ortopédie a röntgenológie 

Ukazovateľ NAŠI ZAŠ 
Počet cvičení 3 1
Počet študento-osôb 4 9 2 7
Počet študento-hodín 1 8 8 1 0 8
Počet pedagógov 6 2
II. Interná klinika 

Ukazovateľ NAŠI ZAŠ 
Počet cvičení 2 7 3
Počet študento-osôb 4 5 6 4 6
Počet študento-hodín 2  2 5 6 2 2 5
Počet pedagógov 6 5 6
Katedra infekčných a parazitárnych chorôb 

Ukazovateľ NAŠI ZAŠ 
Počet cvičení 5 8
Počet študento-osôb 1 4 2 1 6 2
Počet študento-hodín 8 3 4 7 8 5
Počet pedagógov 2 5 1 8
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat 

Ukazovateľ NAŠI ZAŠ 
Počet cvičení 6 2
Počet študento-osôb 2 3 7 3 5
Počet študento-hodín 9 2 5 1 4 6
Počet pedagógov 1 2 2
Katedra hygieny a technológie mlieka a potravín 

Ukazovateľ NAŠI ZAŠ 
Počet cvičení 5 3
Počet študento-osôb 9 5 5 6
Počet študento-hodín 3 8 0 1 9 7
Počet pedagógov 1 2 5
Katedra životného prostredia 

Ukazovateľ NAŠI ZAŠ 
Počet cvičení 4 -
Počet študento-osôb 1 1 9 -
Počet študento-hodín 6 2 4 -
Počet pedagógov 1 7 -

 
Výrobnú prax absolvovali študenti 1. ročníka v termíne 6. - 12. septembra 2007 

 
Výrobná prax študentov 1. Ročníka 

Ukazovateľ NAŠI ZAŠ 
Počet študentov 7 6 -  
Počet študento-hodín 1  6 7 2 -  
Počet pedagógov 7 -  

 
Organizácia okrem organizácie chovu zabezpečuje krmovinovú základňu, 

materiál, liečivá a služby spojené s veterinárnou a zootechnickou starostlivosťou o 
zvieratá.  

      



 9 

Na Školskom poľnohospodárskom podniku na jeho strediskách boli prevádzané aj 
niektoré projekty UVL, interné granty a úlohy. 

  
Vzhľadom na objem finančných prostriedkov zabezpečujeme základnú údržbu 

prevádzkových priestorov strediska. Udržiavame trávniky okolo ubytovacieho 
strediska pravidelným kosením. 

 
Vzdelávanie prebiehalo na základe uzavretej Zmluvy o účelovej činnosti medzi 

Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach a Školským poľnohospodárskym 
podnikom n.o. Zemplínska Teplica.  

V rámci tejto zmluvy bolo vynaložených v roku 2007 celkovo 16 870 000 Sk na 
zabezpečenie praktickej výučby študentov, ktoré bolo univerzitou financované z 
dotácie z MŠ SR .   

 
Využitie zdrojov za praktickú výučbu v roku 2007 

 

P.č. Vybrané pracovisko Náklady 

Výnosy 
bez zdrojov 

UVL 
Hospodársky 

výsledok 

Zdroje UVL 
za praktickú 

výučbu 

1 CHOV Hovädzieho dobytka 17 838 087,44 15 007 402,56 -2 830 684,88 2 830 684,88 

2 CHOV Ošípaných 2 227 296,85 1 866 099,47 -361 197,38 361 197,38 

3 CHOV Ovce a Kozy 14 999,82 11 660,00 -3 339,82 3 339,82 

4 Réžia chovov HZ 4 840 920,95 80 029,00 -4 760 891,95 4 760 891,95 

5 CHOV zvierat na UVL 412 401,47 -57 649,02 -470 050,49 470 050,49 

6 Stredisko vzdelávania a praktickej výučby 2 833 176,22 14 558,40 -2 818 617,82 2 818 617,82 

7 Stredisko správa podniku a služieb 10 887 467,07 6 888 357,25 -3 999 109,82 2 713 475,53 

8 Nezahrnuté položky do praktickej výučby 15 085 670,06 14 219 101,04 -866 569,02 0,00 

Spolu externé N / V 54 140 019,88 38 029 558,70 
-16 110 
461,18 

13 958 257,87 

9 
Rekonštrukcia Pavilónu študentov – technické 
zhodnotenie 

2 911 742,13 0,00 0,00 2 911 742,13 

Celkové zdroje UVL a hospodársky výsledok za podnik 16 870 000,00 +759 538,82 16 870 000,00 

 

Zdroje za praktickú výučbu predstavujú hodnotu služby poskytnutú univerzite za 
rok 2007 vo výške pridelenej dotácie MŠ SR na naše špecifické pracovisko. Uvedený 
rozpis zdrojov na praktickú výučbu je zostavený tak, že je vykázané použitie na 
krytie straty z vybraného okruhu činností a na krytie investícií v rozsahu do celkovej 
výšky príspevku.  

 
 

Príloha č. 1 - Využitie zdrojov v nákladovej štruktúre pre špecifické pracovisko                           
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1.2. CHOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 
 

Praktické cvičenia sa realizujú priamo  v chovoch hospodárskych zvierat 
v priestoroch troch fariem. Jednotlivé chovy predstavujú uzavretý obrat so všetkými 
vekovými a rastovými kategóriami prístupnými pre výučbu na našom pracovisku 
a v prípade potreby sú zvieratá presúvané aj priamo na univerzitu.  

 
VZORKOVNICE - CHOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT ZA 2007 

 
Kategória zvierat Počet KD zvierat Φ stavy HZ 

kravy dojné 38244 104,78 

kravy BTPM 1822 4,99 

teľa do 6 mesiacov 11658 31,94 

do 1 roka veku býčky 11812 32,36 

do 1 roka veku jalovice 14771 40,47 

1 – 2 ročné býčky 7249 19,86 

1 – 2 ročné jalovice 11446 31,36 

Hovädzí dobytok 

chovné jalovice (teľné) 11497 31,50 

SPOLU Hovädzí dobytok 108499 297,26 

20 –30 kg 22793 62,45 

30 – 50 kg 46159 126,46 

výkrmové (nad 50kg) 38321 104,99 

prasnice 7875 21,58 

prasničky 897 2,46 

Ošípané 

kance 387 1,06 

SPOLU Ošípané 116432 318,99 
bahnice  
a prípustené jarky 4705 12,89 

baran plemenný 365 1,00 

jahňa od odstavu do roka 635 1,74 

cap plemenný 0 0,00 

Ovce, kozy 

koza chovná 283 0,78 

SPOLU Ovce a kozy 5988 16,41 

SPOLU HZ 230 919 632,65 

SPOLU VDJ  297,85 

 
 
 

Hovädzí dobytok chováme za účelom produkcie surového kravského mlieka, ktorá 
dosiahla v roku 2007 objem 735 tis. litrov s úžitkovosťou viac ako 7 200 litrov na 
dojnicu a produkcie jatočného výkrmového dobytka v objeme 15 ton s prírastkom 
cez 1 kg na deň. 

Ošípané na jatočné účely sme vyprodukovali v objeme 46 ton pri prírastku 0,6 kg 
na deň.  
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1.3. SLUŽBY 
 

Služby (bez vzdelávania) môžeme rozdeliť na skupinu služieb zabezpečujúcu 
dodávky energetických médií vrátane údržby pre firmy spolupôsobiace v našom 
areáli v Zemplínskej Teplici vrátane areálu EVS UVL Košice, ktorých objem 
dosiahol 1 867 tis. Sk.  

Druhá skupina služieb je zameraná na vzájomnú kooperáciu s dcérskou 
spoločnosťou AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Zemplínska Teplica, pre ktorú 
zabezpečiujeme najmä pracovnú silu, služby v oblasti riadenia a vedenia 
administratívy a spoločné stráženie objektov v celkovej výške 16 700 tis. Sk..  

Treťou skupinou služieb sú príležitostné činnosti najmä v oblasti ubytovania, 
stravovania a údržby s dosiahnutými tržbami 677 tis. Sk..  
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AUDIT A SPRÁVNE ORGÁNY ORGANIZÁCIE 

 
 

A. Ročná účtovná závierka 
 

Ročná účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom o neziskových 
organizáciách, zákonom o účtovníctve a opatreniami MF SR a ostatných 
nadväzujúcich právnych predpisov  a obsahuje :  

a. Výkaz ziskov a strát 
b. Súvaha 
c. Poznámky 

Ročná účtovná závierka je prílohou č.2 tejto správy, ktorej obsahom je aj 
zhodnotenie vykázaných základných údajov.  
Ročná účtovná závierka je overená audítorom. 
 
Ročná účtovná závierka bola preskúmaná dozornou radou a schválená správnou 
radou organizácie dňa 16.6.2008.  

 
B. Výrok audítora 
 

Výrok audítora je súčasťou účtovnej závierky.  
 
 
C. Orgány organizácie 
 

V priebehu roka 2007 nedošlo k žiadnym zmenám v orgánoch organizácie.  
Zmeny v orgánoch nastali na zasadnutí správnej rady dňa 26.2.2008, kedy došlo 
k ukončeniu činnosti doterajších členov správnej a dozornej rady a boli vymenovaní 
noví členovia správnej aj dozornej rady organizácie.  

 
 Správna rada 
 

Doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Wurmova 19, 040 23 Košice – predseda 
Prof. MVDr. Dušan Magic, PhD., Kremnická 37, 040 02 Košice – podpredseda 
Ing. Ladislav Bizub, Michaľany 80, 076 14 Michaľany - člen 

 
 Dozorná rada 
 

Ing. Helena Hadbavná, Dénešová 21, 040 23 – predsedkyňa 
JUDr. Silvia Rolfová, Obrancov mieru 5, 040 01 Košice – člen  
Ing. Vincent Bíroš, Podhradova 15, 040 01 Košice – člen  
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D. Použitie hospodárskeho výsledku / vyrovnanie straty 

 
V roku 2007 dosiahla spoločnosť kladný hospodársky výsledok  
vo výške 759 538,82 Sk k rozdeleniu. 
 
Návrh na použitie hospodárskeho výsledku :  
 
1. Tvorba osobitného fondu organizácie vo výške 759 538,82 Sk za účelom využitia 

pri zabezpečovaní verejnoprospešných úloh organizácie.  
 
Použitie hospodárskeho výsledku bolo schválené správnou radou dňa 16.6.2008 
v navrhovanom znení .  
 

E. Správna rada neziskovej organizácie 
 

V roku 2007 zasadala správna rada organizácie pri schvaľovaní rozpočtu na rok 
2007.  
Na ďalšom zasadnutí správnej rady dňa 26.2.2008 bola schválená : 
• Účtovná závierka spoločnosti za obdobie od 1.1.2006 do 31.12.2006 
• Výročná správa spoločnosti za rok 2006 
• Použitie hospodárskeho výsledku vo výške 2 923 143,67   Sk na tvorbu 

osobitného fondu organizácie na jeho využitie pri zabezpečovaní 
verejnoprospešných úloh 

 
Následne doterajší členovia správnej a dozornej rady ukončili svoju činnosť a 
zakladateľom boli menovaní noví členovia správnej a dozornej rady.  
 
Na ďalšom zasadnutí dňa 16.6.2008 už v novom zložení rozhodli o schválení :  
• Účtovná závierka spoločnosti za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 
• Výročná správa spoločnosti za rok 2007 
• Použitie hospodárskeho výsledku vo výške 759 538,82 Sk na tvorbu osobitného 

fondu organizácie na jeho využitie pri zabezpečovaní verejnoprospešných úloh 
 
 

F. Ostatné informácie  
 
 Informácie o ďalšom vývoji  

 
Hlavným cieľom organizácie je aj v ďalšom období výkon praktického 

vzdelávania študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach a chov 
hospodárskych zvierat. Napriek nejasnostiam vo vývoji trhu so živočíšnymi 
produktmi neočakávame ďalší pokles stavov chovaných zvierat, ale viac sa 
zameriame na racionalizáciu práce s cieľom dosiahnuť úsporu celkových nákladov, 
aby čo najviac zdrojov bolo možné využiť na zkvalitnenie podmienok výkonu praxe.  
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V oblasti opráv a investícii plánujeme realizovať  opravy a rekonštrukcie, ktoré 

zlepšia zoohygienické podmienky v chovoch HZ a zabezpečia dodržiavanie 
bezpečnostných štandardov a ochranu životného prostredia a pokračujeme v oprave 
a rekonštrukcii ubytovacích kapacít a príslušenstva.  

 
 
Pre ostatné vyžadované informácie podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve nie je obsahová náplň. 
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EKONOMIKA A FINACOVANIE ORGANIZÁCIE 

 
1.1. VÝNOSY 
 

Celkové výnosy podniku dosiahli objem 54 901 tis. Sk, čo je 1,3 % medziročný 
pokles. V štruktúre výnosov dosahujú najvyšší objem až 63 % tržby v hodnote 
34 652 tis. Sk, z čoho tržby za služby a dodávky pre UVL (prax, krmivá, doprava, 
zvieratá) dosiahli sumu 17 028 tis. Sk a pre Agp SLAMOZ (zvieratá, služby, energie, 
údržba, nájom)  objem  12 008 tis. Sk, ostatné tržby boli dosiahnuté za dodávky 
zvierat a mlieka pre potravinársky sektor a zvyšnú časť tvoria tržby z prefakturácie 
dodávok energetických médií, údržby, zo stravovania,  ubytovania. Výnosy podniku 
ovplyvňuje ešte zmena stavu zvierat a jeho aktivácia do základného stáda, produkcia 
a spotreba vlastných živočíšnych výrobkov a ostatné účtovné výnosové položky, z 
nich najmä prefakturácia miezd pre Agp SLAMOZ vo výške 11 492 tis. Sk.   

 
Štruktúra výnosov a k tomu vynaložených výnosov pozostáva z niekoľkých 

okruhov činností : 
Praktická výučba študentov 
Chov hospodárskych zvierat 
 - Chov hovädzieho dobytka 
 - Chov ošípaných 
 - Chov oviec a kôz 
Služby spojené s prenájmom pracovnej sily - pridelenie zamestnancov 
Služby v riadení a organizácii výroby, účtovnej a administratívnej agendy 
Služby ostatné ako príležitostné stravovanie a ubytovanie, údržbárske práce 
Ostatné výnosy spojené s prenájmom (energia, voda, údržba zariadení)  

 
Výnosy za rok 2007  
Tržby za vlastné výrobky spolu                                            9 968 

za vlastné výrobky (mlieko, vedľ.prod.)                6 636  
za zvieratá 3 332 

Tržby z predaja služieb 23 124 
tržby za všeobecneprospešné služby - výučba UVL 16 870 
tržby obchodné služby      5 160 
tržby jedálne                                                  587 

 

tržby za ostatné služby                                                 507 

Tržby za predaj tovaru (zvierat a energie) 1 560 
Zmena  stavu zásob vlastnej výroby spolu -2 216 
Aktivácia materiálu 86 
Aktivácia základného stáda 3 154 
Tržby z predaja majetku 4 039 
Ostatné výnosy 15 186 

Predaj pohľadávok z obchodného styku 926 
Príspevky zo ŠR na podporu hospodárenia  684 
Prefakturácia miezd pridelených zamestnancov 11 492 

 

Opravné položky k zvieratám– zúčtovanie 1 702 
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2.1. NÁKLADY 
 
 

Celkové náklady podniku v objeme 54 141 tis. Sk medziročne vzrástli o 3 % tj. o 
1 430 tis. Sk. Najvýznamnejšou nákladovou položkou s podielom 41 % sú osobné a 
sociálne náklady vo výške  22 185 tis. Sk, ďalej nasledujú náklady za spotrebované 
krmivá, náklady na služby pre živočíšnu výrobu a nákup energií, nájom majetku, 
lieky, PHM a ND.  

Z celkových nákupov predstavujú náklady obstarané od UVL Košice objem 1 290 
tis. Sk (nájom, doprava, refundácia daní) a od Agp SLAMOZ objem 14 153 tis. Sk 
(krmivá, zvieratá, služby mechanizácie a spoluužívanie technologický liniek a 
dopravu).  

 
Náklady v roku 2007 
Spotreba materiálu 11 072 

Pohonných hmôt  447 
Náhradných dielov a mazadiel 325 
Liekov a dezinfekčných prostriedkov 1 120 
Krmív a komponentov na výrobu KZ 8 587 
pracovné odevy a pomôcky 37 
Potraviny 260 

 

Nákup zvierat 150 
Spotreba energie 978 
Spotreba nakúp tovaru 1 544 
Opravy a údržba 3 159 
Cestovné a reprezentačné náklady 115 
Služby 4 720 

Telekomunikačné 254 
dopravné  
Služby v živočíšnej výrobe mechaniz 1 367 
Nájom majetku 2 149 
Nájom pôdy 52 

 

plemenárske a veterinárske služby                       408 
Mzdy a odvody 22 185 
Dane a poplatky 68 
Pokuty a penále 423 
Odpisy 1 834 
Zostatková cena predaného majetku 3 443 
Opravné položky 2 115 
Ostatné náklady 2 485 

Hodnota predaných pohľadávok 926 
Poistné 33 

 

Neuplatnená DPH  1 334 
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2.1.1. VOZOVÝ PARK   
 

Vozový park podniku predstavuje : 
 
5 ks osobné motorové vozidlá 
1 ks dodávkový automobil 
1 ks nákladný automobil.  
1 ks malý autobus   

 
 

PHM 
Nákup 

litre 
Spotreba 

litre 
Nákup 
v Sk 

Spotreba 
v Sk 

Benzín 11 702,414 11 877,245 365 293,90 370 410,10 

Nafta 1 410,00 1 365,00 43 630,30 42 216,85 

LPG 1 997,81 2 022,81 34 071,50 34 520,70 

Spolu 15 110,224 57 530,355 400 730,40 447 147,65 
 

Tabuľka je vrátane nákupu a spotreby benzínu do kosačiek využívaných na údržbu 
zelených plôch.  
 
Prehľad  aktívnych vozidiel vozový park ŠPP 

 
Auto – ŠPZ 

 
Najazdené 
km (mth) 

Konečný stav Rok výroby 

Lada Niva                    TV 552 BC 27635 153663 1996 
Lada Niva                    TV 805 AN  10195 79369 2001 
Lada Kombi                 TV 974 AM 24675 127860 2001 
Mitsubishi Lancer        TV 054 AZ  36209 461100 1996 
Škoda Octávia              TV 410 BI 45808 340117 1997 
Ford Tranzit                 TV 256 AA 9116 276156 1990 
Avia Čaudar                 TV 891 AN 2385  1990 
UDS                              TV 87-79 107  1985 

 
Veková štruktúra vozového parku  vyvoláva potrebu stále väčšieho objemu 

prostriedkov na údržbu a opravy a náklady na pravidelnú obnovu STK, EK, 
technické kontroly a podobne. Za rok 2007 sme vynaložili tieto náklady : 

 

Nákladová položka Hodnota v Sk 

Opravy a údržba 89 354,50 

Náhradné diely 162 288,23 

Oleje 7 693,64 

Ostatné služby a náklady 114 450,32 
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2.1.2. OPRAVY (BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA) A HAVÁRIE 
 

Realizovali sa hlavne opravy zamerané na zachovanie funkčnosti objektov 
a odstránenie havarijných stavov na prenajatých stavebných objektoch univerzity. 
Väčšinu bežných opráv týkajúcu sa stavebných a zámočníckých prác sme vykonali 
vlastnými zamestnancami, odborné zásahy boli riešené s externými dodávateľmi.   

 
Hospodársky 
dvor 

Objekt Oprava, havária (popis) Obdobie 
realizácie 

Náklad 
v Sk 

Z. Teplica Trafostanica ŽV 
Oprava a revízia transformátora 
po požiari 

8/2007 73 180 

Z. Teplica 
Administratívna 
budova 

Oprava a revízia bleskozvodu a 
elektroinštalácie 

9/2007 15 774 

V. Ozorovce 
Administratívna 
budova 

Oprava a revízia bleskozvodu a 
elektroinštalácie 

9/2007 4 045 

Z. Teplica Vrátnica 
Oprava a revízia bleskozvodu a 
elektroinštalácie 

9/2007 9 318 

Z. Teplica Artézske studne Oprava ponorného čerpadla 2–7/2007 73 282 

 
 

Dodávateľským spôsobom boli riešené opravy najmä technologických zariadení a 
motorových vozidiel. 

 

Dodávateľ Práce Cena v Sk 
Autoservis Tirpák, Košice Oprava osobných automobilov 66 931 

Autoservis Šutľak, Sečovce Oprava osobných automobilov 22 423 

 
 

2.1.3. LOGISTIKA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 

Zásoby predstavujú hodnotu 6 028 tis. Sk, z čoho väčšinu tvoria chované zvieratá, 
materiál na údržbu a opravy objektov,  krmivá, náhradné diely a potraviny .Nárast 
materiálových zásob predstavuje nárast krmív, z dôvodu jednorázového nákupu na 
spotrebu aj pre rok 2008. 

 
Názov PS  

1.01.2007 
KS  

31.12.2007 
Materiál 132 2 256 
Zvieratá 6 413 3 772 
Tovar 0 0 

 
 
2.1.4. 0BSTARÁVANIE  

 
  Obstarávanie majetku podlieha zákonu o verejnom obstarávaní. V roku 2007 sa 

nerealizoval nákup, ktorý by podliehal použitiu metódy verejného obstarávania. 
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3.1. FINANCOVANIE A ZDROJE KRYTIA 
 
 
3.1.1. POHĽADÁVKY 

 
 

Finančná stabilizácia podniku sa odráža aj v práci s pohľadávkami, keď 
pohľadávky z obchodného styku poklesli o 4 293 tis. Sk. Nárast pohľadávok 
zaznamenali pohľadávky voči ŠR z dôvodu nevyplatenia podpory z MP SR 
v bežnom roku. U problémových pohľadávok  v hodnote 358 tis. Sk boli na základe 
posúdenia ich reálnej vymáhateľnosti ponechané v minulých obdobiach vytvorené 
opravné položky. Zostatky ostatných pohľadávok predstavujú pohľadávky so 
splatnosťou do 1 roka z bežného obchodného styku, po dobe splatnosti nad 1 rok sú 
pohľadávky voči spoločnosti Agp SLAMOZ, ktoré priebežne vysporiadávame najmä 
vzájomným zápočtom za prijaté služby aj v ďalšom období.  

 
 Pohľadávky 
  

 2006 2007 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátodobé pohľadávky 24 646 20 949 

Opravné položky 358 358 

 

 

3.3.1. FINANČNÝ MAJETOK  
 
 

Stav finančných prostriedkov predstavuje zostatok na bankových účtoch a 
hotovosti v pokladni k 31.12.2007 podľa tabuľky 

 

Účet Hodnota v tis. Sk 

Peniaze v hotovosti 2 

Bankové účty 1 593 
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3.3.1. ZÁVÄZKY 

 

Cudzie zdroje financovania organizácie v priebehu roka poklesli o 2 715 tis. Sk. 
Krytie majetku cudzími zdrojmi predstavuje 19 %, čo medziročne znamená zlepšenie 
9 percentuálnych bodov. Na poklese záväzkov má najväčší podiel vyrovnanie 
záväzkov z nájmu a súvisiacich penále voči UVL Košice v úhrnom objeme 4 375 tis. 
Sk . 
 

 Záväzky 

 2006 2007 

Dlhodobé záväzky 157 269 

Krátkodobé záväzky 6 970 4 476 

 

 

4.1. ĽUDSKÉ ZDROJE 

  

Mzdové náklady  vrátane odvodov tvoria najväčšiu nákladovú položku podniku, z 
ktorej je časť prefakturovaná na Agp SLAMOZ vo výške miezd tam pridelených 
zamestnancov robotníckych profesií. 

Mzdové náklady dosiahli objem 15 943 tis. Sk, odvodové povinnosti k tomu sumu 
5 406 tis. Sk a ostatné sociálne náklady sumu 836 tis. Sk. Celkové náklady na 
zamestancov predstavujú  22 185 Sk, čo je + 5 % nárast oproti predchádzajúcemu 
roku. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 88 osôb, čo je o 6 osôb menej 
oproti roku 2007. Priemerný mesačný zárobok dosiahol sumu 14 374 Sk. Prepočítané 
stavy zamestnancov podľa jednotlivých pracovných kategórií vrátane zárobkov a 
mzdových nákladov uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

 

Kategória Stav 
zamest. 

Index  
2007 / 2006 

Priemer. 
zárobok 

Mzdové 
náklady 

Index  
 2007 / 2006 

Robotníci 67 88,1 13 646 11 696 106,5 

THP a managment 21 105,0 17 052 4 215 103,8 

Dohody a ostatné    348  

Celkom 88 91,6 14 374 16 260 105,2 
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5.1. ROZBOR INVESTIČNEJ ČINNOSTI A KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV  
 
 

V roku 2007 sme preinvestovali 6 796 tis. Sk v týchto položkách :  
 

Názov položky alebo komentár Dotácie a granty Vlastné prostriedky 
Nákup dlhodobého majetku  125 
Odchov základného stáda HD  3 439 
Odchov základného stáda Ošípaných  214 
Odchov základného stáda oviec a kôz  21 
SPOLU  3 798 
Nedokončené investície a projektová príprava  2 998 

 
 

5.1.1. UKONČENÉ STAVBY A TECHNOLOGICKÉ CELKY  
 
 V roku 2007 neboli ukončené žiadne stavebné investície. 
 

5.1.2. NOVOZAČATÉ A NEUKONČENÉ STAVBY A TECHNOLOGICKÉ CELKY 
 

Prípravou projektovej dokumentácie sme v predchádzajúcich rokoch 2005 – 2006 
pripravili podklady pre stavby : 

 
Objem investície 
v tis. Sk 

Hospodársky 
dvor 

Stavba Obdobie 
realizácie 

Plán Realiz. 
V. Ozorovce Poľné hnojisko Veľké Ozorovce - 

dodatočné izolácie proti úniku NL, 
monitorovací systém 

5 – 6 /2008 1 125  58 

Z. Teplica Chodník Zemplínska Teplica - výstavba 
prístupového chodníka od obce k podniku 

2009 - ? 385 28 

 
Výstavba prístupového chodníka od obce k podniku je ešte otázna vzhľadom na 

nedoriešené spolufinancovanie zo strany obce.  
 
V roku 2007 sme začali s prípravou a aj realizáciou stavby Rekonštrukcia 

Pavilónu študentov :  
 

Objem investície 
v tis. Sk 

Hospodársky 
dvor 

Stavba Obdobie 
realizácie 

Plán Realiz. 
Z. Teplica Pavilón študentov – rekonštrukcia 

ubytovacích a prednáškových priestorov 
(zateplenie fasády a strechy, rekonštrukcia 
sociálnych zariadení a spoločných 
priestorov, výstavba kotolne) 

2007 -2008 5 980 2 912 

 
V rámci uvedenej rekonštrukcie časť zrealizovaných prác je zaradená vzhľadom 

na svoj charakter ako oprava, ktorú uvádzame v ďalšej časti 
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5.1.3. STAVEBNÉ ÚPRAVY (NEINVESTIČNÉ) A OPRAVY (OKREM BEŽNEJ ÚDRŽBY) 
REALIZOVANÉ V ROKU  2007 

 
Objem investície 

v tis. Sk 
Hospodársky 
dvor 

Stavba Obdobie 
realizácie 

Plán Realiz
. 

Z. Teplica Pavilón študentov – oprava ubytovacích a 
prednáškových priestorov (oprava a výmena 
zariadenia ubytovacej časti – izieb, 
prednáškových miestností a elektroinštalácie) 

2007 -2008 2 888 1 822 

Z. Teplica Vnútroareálové cesty – odstránenie starej ASB 
vrstvy a založenie nového asfaltového povrchu 
v priestoroch administratívno – ubytovacej časti 
areálu 

7/2007 1 072 

V. Ozorovce Maštaľ OMD – výmena  a revízia 
elektroinštalácie a bleskozvodu 

11/2007 23 

V. Ozorovce Maštaľ VOŠ – výmena  a revízia 
elektroinštalácie a bleskozvodu 

11/2007 48 

V. Ozorovce Maštaľ Matečník I. a II. - výmena  a revízia 
elektroinštalácie a bleskozvodu 

11/2007 22 

V. Ozorovce Maštaľ K-1 - výmena  a revízia elektroinštalácie 
a bleskozvodu 

11/2007 98 

V. Ozorovce Maštaľ K-2 - výmena  a revízia elektroinštalácie 
a bleskozvodu 

11/2007 40 

V. Ozorovce Maštaľ K-3 - výmena  a revízia elektroinštalácie 
a bleskozvodu 

11/2007 13 

 
Tieto opravy nemajú povahu bežnej opravy a údržby nakoľko išlo o kompletnú 

obnovu jednotlivých technických celkov budov najmä elektroinštalácie a 
bleskozvodov.  

 
5.1.4. NÁKUP DLHODOBÉHO MAJETKU, STROJOV A ZARIADENÍ 

 
 Názov majetku Počet Obstarávacia cena 

v tis. Sk 

Elektrocentrála 1 65 
Transformátor VN 1 60 
Nerezové zariadenie kuchyne 3 25 
Počítačová technika 6 49 
SPOLU 199 
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5.1.5. STAV A POHYB MAJETKU 
 

Majetok organizácie k 1.1.2004 predstavoval vklad zakladateľa pri založení vo 
výške 25 000,- Sk a zároveň ďalší vklad do majetku organizácie v celkovej výške 20 
677 813,37 Sk a vklad pohľadávok vo výške 6 259 530,47 Sk a prevzaté záväzky 
v hodnote 9 342 309,79 Sk realizovaný v roku 2003.  

V priebehu roka 2007 boli ďalšie pohyby v majetku spojené len s chovom 
hospodárskych zvierat  a to zaradenie z vlastného odchovu a vyradenie zvierat 
a v malej miere nákup a predaj majetku organizácie.  Konečný stav majetku 
a záväzkov uvádzame v nasledujúcom prehľade. 
 
Stav majetku a záväzkov v roku 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnota v tis. Sk  Položka 
2006 2007 

Celkový stav dlhodobého majetku (ZC) 4 939 6 446 
Stroje a zariadenia 950 708 
Dopravné prostriedky 189 88 
Základné stádo 3 714 2 652 

- z toho 

Drobný majetok 0 0 

Obežný majetok 31 636 28 214 
Zásoby 6 545 6 028 

Zvieratá 6 413 3 772 
Výrobky 0 0 

- z toho 

Tovar a materiál 132 2 256 
Pohľadávky 24 288 20 591 

- 
z 

to
ho

 

Finančný majetok 803 1 595 
Základné imanie 17 708 17 747 
Záväzky 7 127 4 745 
Prechodné účty pasívne 1 016 683 
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6.1. ANALÝZA PREDAJA A VÝROBY 
 

6.1.1 PREDAJ VÝROBKOV A SLUŽIEB 
 

Cieľovou aktivitou podniku je poskytovanie praktického vzdelávania, na čo 
nadväzujú ostatné činnosti. Na rok 2007 sme v zmysle uzavretej Zmluvy na výkon 
účelovej činnosti pre UVL Košice zrealizovali výučbu v objeme 16 870 tis. Sk.  

V poľnohospodárskej prvovýrobe sme pokračovali sme v kontrakte na dodávku 
jatočných ošípaných a hovädzieho dobytka za s bitúnkom DALTON s.r.o. Košice, 
ktorým realizujeme našu celoročnú produkciu jatočného mäsa ošípaných v objeme 1 
mil. Sk a zároveň aj väčšiu časť jatočného dobytka v objeme 1,4 mil. Sk, jatočný HD 
sme realizovali v objeme 0,5 mil. Sk aj cez HRÁDOK Lučenec. Naďalej pretrváva 
negatívny postoj zo strany chovateľov z dôvodu ďalšieho znižovania cien jatočných 
zvierat. 

Na dodávku surového kravského mlieka pre obdobie 2007 - 8 bola znovu 
predĺžená zmluva s Tatranskou mliekárňou a.s., kde celoročná dodávka dosiahla 5,9 
mil. Sk. V priebehu roka došlo k posilneniu predajnej ceny o 1,60 Sk / l, ale 
začiatkom roka 2008 v prvom mesiaci vyskočila ešte o 0,90 Sk / l , ale 
v nasledujúcom prepadla o 1,50 Sk /l s nepriaznivým vývojom pre ďalšie obdobie.  

Pokračujeme vo vzájomnej kooperácii so sesterskou spoločnosťou 
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., ktorej poskytujeme účtovnícke, 
administratívne, manažérske služby a služby v oblasti riadenia poľnohospodárskej 
výroby, dodávky energií z vlastných sietí a poskytujeme im vlastných zamestnancov 
výrobných profesií.  Celkový objem z tejto kooperačnej činnosti v roku 2007 
predstavoval viac ako 14 mil. Sk.  

 
Prehľad nových a platných kontraktov pre rok 2007 

 
Por. 
č. 

  Platnosť 
zmluvy 

Obchodný partner 
 

  
Popis prípadu, resp. zmluvy  

1 2007-8 Tatranská mliekáreň a.s. 
Kežmarok 

Kúpno-predajná zmluva -dodávka surového 
kravského mlieka 

2 2007 Agropodnik Slamoz s.r.o. 
Zemplínska Teplica   

Výrobno-obchodné a manažérske služby na 
rok 2007 

2 2007 Agropodnik Slamoz s.r.o. 
Zemplínska Teplica   

Kúpno-predajná zmluva  prevod kráv 
a mliečnej kvóty 

3 2007 DALTON s.r.o.  
Košice 

Kúpno-predajná zmluva na dodávku jatočných 
zvierat HD + ošípané 

 
 Cieľom našim obchodných aktivít nie je ďalšie rozširovanie odbytu z dôvodu 

dlhodobého výrobného cyklu, potreby vysokých investícií a celkovej nerentability 
výroby, ale zameriavame sa najmä na zlepšovaní kvality tak základnej služby – 
praktického vzdelávania, ako aj živočíšnych výrobkov, ktorých produkcia môže 
existovať len za prísunu finančných stimulov alebo náhrad z ďalších zdrojov, v 
našom prípade formou  platby za praktickú výučbu zo strany univerzity. 
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6.1.2 VÝROBA A SLUŽBY 
 

Stavy hospodárskych zvierat zohľadňujú požiadavky vzdelávacieho procesu 
univerzity, tak aby bol zabezpečený výkon všetkých činností v rámci praktickej 
výučby a zároveň zohľadňovali finančné možnosti podniku 
Vo výrobe sa zameriavame najmä na zvyšovanie kvality produkcie surového 
kravského mlieka, zdravotný stav chovaných zvierat a zlepšenie produkčných 
ukazovateľov.  

 
 

Priemerné stavy hospodárskych zvierat v rokoch 2003 - 2007 
 

Kategória HZ Rok 
 2003 

Rok  
2004 

Rok  
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

HD spolu 569 431 342 364 297 
Kravy 368 212 134 124 109 
Ošípané spolu 462 337 283 373 319 
Prasnice 68 49 29 33 22 
Ovce 54 35 27 33 16 
Kozy 4 4 2 5 1 

 
V roku 2007 sme prispôsobovali tj. znižovali stavy zvierat k schválenému 

finančnému rozpočtu a najmä spôsobu využitia zdrojov. Vyraďovali sme najmä nízko 
produkčné a zdravotne nevhodné kusy na jatočné účely, ktoré sme v menšej miere 
nahrádzali ďalšími z vlastného odchovu.  

 
 

Produkčné ukazovatele výroby v rokoch 2003 - 2007 
 

Ukazovateľ MJ Rok 
2003 

Rok 
2004 

Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Dojivosť na kravu L / rok 6 006 6 013 7 048 6  325 7 274 
Prírastok výkrm.ošípané Kg / KD 0,609 0,601 0,470 0,686 0,610 
Prírastok výkrm.dobytka Kg / KD - - 0,887 1,070 1,052 
Odstav prasiat Ks / rok - 17,06 18,21 19,73 21,28 
Odstav teliat Ks / rok 58 83 70 71 104 

 
Produkčné výsledky sú charakterizované zvyšovaním úžitkovosti a 

reprodukčných vlastností ošípaných a stabilizáciou v chove hovädzieho dobytka. 
Udržanie intenzity produkcie sa však priaznivo neodráža aj v ekonomických 
ukazovateľoch produkcie mlieka, nakoľko pokračujeme v širšom rozsahu s liečbou 
pretrvávajúcich problémov v stáde vplývajúcich na kvalitu a efektívnosť 
produkovaného mlieka.  
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V chove ošípaných aj naďalej pretrváva nepriaznivá situácia na trhu, čo nám 
bráni realizovať potrebné investície pre ďalšie zlepšenie zoohygienických podmienok 
chovu a následne na to reprodukčných a produkčných ukazovateľov a výkonu praxe.  

  
 

Náklady a realizácia na jednotku výrobku 
 

Položka MJ Rok  
2003 

Rok  
2004 

Rok  
2005 

Rok  
2006 

Rok 
2007 

Náklady  9,26 11,32 12,42 12,54 13,43 Mlieko 
Realizácia 

Sk / l 
9,40 9,69 9,67 9,80 9,72 

Náklady  54,56 61,96 68,53 61,46 58,20 Odchov 
ošípanej Realizácia 

Sk / kg 
37,56 38,75 42,46 43,08 35,70 

 
 

 
 

KONTROLA, KVALITA A BEZPEČNOSŤ 
 
 
1. KONTROLY  

 
 

Dátum Kontrolný orgán Popis kontroly 

13.3.- 28.3. 
Inšpektorát práce 
Košice 

Kontrola nelegálnej práce a zamestnávania 

17.7. 
Hasičský a záchranný 
zbor Trebišov 

Protipožiarne zabezpečenie objektov – tématická kontrola 

25.9. 
Hasičský a záchranný 
zbor Trebišov 

Protipožiarne zabezpečenie objektov- následná kontrola 

 
Kontroly vykonané v roku 2007 nezistili nedostatky a porušenia právnych predpisov. 

 
 
 
2. BEZPEČNOSŤ 
 

2.1. OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 

2.1.1. ÚRAZY A BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 

 Na ŠPP, n.o. v Zemplínskej Teplici je vypracovaný vnútorný predpis – 
Koncepcia politiky BOZP. Je základným dokumentom zamestnávateľa v oblasti 
BOZP, ktorý ustanovuje základné podmienky na: zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, na vylúčenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných 
úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a ustanovuje 
všeobecné zásady prevencie. 
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Ciele organizácie BOZP : 
Základným cieľom Politiky BOZP na obdobie najbližších 5 rokov je pravidelné 

poskytovanie informácii v oblasti BOZP, zavedenie systému pravidelného 
vykonávania kontrol na tomto úseku, operatívneho odstraňovania nedostatkov 
a týmto prístupom vlastne prispieť k obmedzeniu pracovných úrazov a zlepšeniu 
pracovných podmienok v organizácii. 

Pre pracovníkov sú poskytované OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia 
nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia. 
Plnenie týchto aspektov, by mali zaručovať spracované smernice OOPP v súlade 
s NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov. 

 
V priebehu roka 2007 boli zakúpené a poskytnuté pracovníkom tieto OOPP: 

1. pracovníci pracujúci na úseku rastlinnej výroby, technických služieb, 
nákladnej dopravy, živočíšnej výroby a strážna služba - oteplený pracovný 
kabát a oteplená čiapka,  

2. všetkým zamestnancom boli poskytnuté OOPP (mydlo, uterák, ochranná pasta 
a prací prášok), 

3. osobitne boli poskytnuté OOPP a montérkové súpravy,  rukavice, respirátor, 
uterák, tekuté mydlo, prací prášok, ochranná pasta na ruky pre pracovníkov 
pracujúcich s chemickými prípravkami v postrekových prácach, 

4. montérková súprava - všetci pracovníci RV. ŽV, TS-D, NaD. 
 
Na ŠPP, n.o. boli uvedené OOPP zakúpené v sume 45 873,- Sk. 
 
Minimálne 1x za 2 roky sú vypracované plány školení jednotlivých pracovníkov 

podľa  pracovného zaradenia a posúdenia rizík. Sú prevádzané odborné skúšky 
a odborné prehliadky TZ za účelom znižovania pracovných úrazov. 

Pri vzniku úrazu, havárie a pre prípad mimoriadnych udalostí je vypracovaný – 
plán poskytnutia prvej pomoci  tzv. Traumatologický plán. 

Na znižovanie úrazovosti organizácia prevádza pravidelné kontroly na úseku 
BOZP na odstraňovanie nedostatkov.   

 
Za rok 2007 neboli registrované žiadne pracovné úrazy. 
Organizácia, aby znižovala pracovnú úrazovosť organizuje pravidelné 

oboznamovanie (školenie) a overenie vedomosti vedúcich pracovníkov a ostatných 
zamestnancov v oblasti BOZP 
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2.2. FYZICKÁ A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOSŤ  

 
Zabezpečenie majetku a jeho ochrana je riešená vlastnými zamestnancami v 

nepretržitej prevádzke na všetkých farmách vrátane nočnej služby na EVS Z.Teplica.  
   

2.3. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ  
 

Podnikové smernice pre potreby zabezpečenia požiarnej ochrany sú vyhotovené v 
súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. a vyhlášky č. 121/2002 Z.z. . 

Dokumentácia pozostáva z : 
 požiarneho štatútu a poriadku pracovísk 
 požiarne poplachové smernice a evakuačný plán 
 požiarna kniha 
 zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru 
Zároveň zabezpečujeme v stanovených termínoch :  
 kontrolu požiarnych vodovodov a PHP 
 školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi 
 odbornú prípravu požiarnych hliadok 
Prenosnými hasiacimi prostriedkami sú vybavené všetky objekty v zmysle 

protipožiarnych predpisov v celkovom počte 53 kusov, z toho 20 kusov bolo v roku 
2007 vymenených za nové.  

 
 

2.4. INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ  
 

Na ochranu osobných údajov bol spracovaný bezpečnostný projekt v zmysle 
zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.  

 
 

 
 

Spracoval :  Ing. Marek Ferko 

 

V Zemplínskej Teplici, 13.6.2008. 
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Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účtovná závierka organizácie za rok 2007 overená audítorom 
a názor audítora 

 


