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1.  ÚVOD

ÚVODNÉ SLOVÁ 
MAJORITNÉHO AKCIONÁRA

Vážení obchodní partneri, 
vážení zamestnanci, milí priatelia!

Majiteľ spoločnosti sa mnohokrát musí spoliehať na svojich manažérov. Dôvodov na to je veľa: sám si
ich vyberá a spolu sa usilujú dosiahnuť tie najlepšie možné výsledky pre spoločnosť v danom podnika-
teľskom prostredí. V tejto snahe sa ale nie vždy darí najlepšie. NEVITEL, a.s. sa od vypuknutia finančno-
hospodárskej krízy snaží prispôsobiť sa novým trhovým podmienkam. Objednávky od našich klientov
každoročne klesajú a potenciálne obchodné marže sú skresané elektronickou aukciou a intenzívnym
konkurenčným bojom. Aj v oblasti telekomunikácií platí pravidlo, že prežijú len tí najlepší. 

Na druhej strane: na tomto trhu je príležitostí a výziev stále viac, než v iných oblastiach a je len na nás,
či ich dokážeme spoznať a využiť.

Na naplnenie týchto výziev bolo k 1. 1. 2013  zvolené nové vedenie spoločnosti NEVITEL, a.s., pomocou
ktorého sa zosilňuje aj majiteľský vplyv na každodenný chod spoločnosti. Verím, že dokážeme toto ne-
ľahké obdobie prežiť a naďalej môžeme byť tým, čo sme vždy deklarovali: kľúčovým dodávateľom a pre-
vádzkovateľom telekomunikačnej infraštruktúry pre telekomunikačných operátorov a iných vlastníkov
telekomunikačnej infraštruktúry nielen na Slovensku, ale aj v ďalších štátoch strednej Európy. 

K tomu prajem všetkým zamestnancom našej spoločnosti veľa úspechov a našim obchodným partne-
rom dobré hospodárske výsledky v roku 2013.

Ing. Alexander Néveri
majiteľ spoločnosti
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PRÍHOVOR 
GENERÁLNEJ RIADITEĽKY

Vážené dámy, vážení páni,

vstupom spoločnosti France Telekom ako prvého zahraničného inves-
tora v oblasti GSM mobilných sietí na Slovensku pred takmer dvadsiatimi
rokmi sa NEVITEL, a.s. stala jedným z popredných a dodnes stabilných
partnerov aj pre najväčších hráčov na slovenskom trhu telekomunikácií.

Sme jediná akciová spoločnosť s takmer dvadsaťročnou históriou pôsobenia v oblasti telekomunikácií 
na Slovensku, ktorá dodnes aktívne vyvíja činnosti na poli prevádzky a údržby telekomunikačnej infraštruk-
túry tak vo fixnej, ako aj mobilnej oblasti. Pýšime sa dlhoročnými rámcovými zmluvami so všetkými operá-
tormi pôsobiacimi na Slovensku a na báze rámcovej zmluvy spolupracujeme v konzorciu aj pre
významného operátora v Českej republike. Sme hrdí na ambiciózny a profesionálny tím našich zamest-
nancov a spoliehame sa aj na súčinnosť nášho rozsiahleho okruhu subdodávateľov. Stabilné finančné zá-
zemie nám okrem vlastných zdrojov zabezpečuje aj finančná inštitúcia, ktorá k nám prechováva dôveru
od samého začiatku nášho pôsobenia.

Napriek tomu, že na súčasnom trhu telekomunikácií sme svedkami nemalých zmien v oblasti vývoja i or-
ganizácie práce, naša spoločnosť má dôvod na optimizmus. Disponujeme dlhoročnými cennými odbor-
nými skúsenosťami i jazykovými kompetenciami, vďaka našim partnerským vzťahom so spoločnosťami
podobného charakteru v krajinách Vyšehradskej štvorky (Česká republika, Maďarsko, Poľsko) a Rakúska
vyvíjame úsilie posilniť pôsobenie v regióne Strednej Európy.

Som presvedčená, že materiálne i morálne hodnoty našej spoločnosti prevýšia očakávania našich part-
nerov, zamestnancov i užívateľov telekomunikačných služieb.

Mgr. Szilvia Néveri Varagya 
generálny riaditeľ
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2.  O SPOLOČNOSTI



  NEVITEL, a.s.

NEVITEL, a.s. sa zaoberá budovaním a údržbou telekomunikačnej infraštruktúry pre telekomunikačných
operátorov a subdodávkami pre spoločnosti podnikajúce v oblasti telekomunikácií a IT. Naša spoločnosť
zabezpečuje návrh a výstavbu telekomunikačných základňových staníc, rádiových spojov, telekomuni-
kačných líniových stavieb, dátových centier, inžiniersku činnosť, montáž technológií a údržbu mobilných
a fixných telefónnych a dátových sietí.

Našou víziou je byť preferovaným partnerom pre všetky významné spoločnosti podnikajúce na teleko-
munikačnom a IT trhu na poli návrhu, výstavby a údržby telekomunikačných infraštruktúr, poskytovať
im kvalitné služby, byť skupinou, ktorá sleduje potreby partnera a je schopná priniesť nové a kvalitné
návrhy riešení.

Poslaním spoločnosti NEVITEL, a.s. je podpora telekomunikačných operátorov a ich partnerov pri bu-
dovaní a údržbe funkčnej a bezporuchovej sieťovej infraštruktúry, ktorá im umožní poskytovať vysoko
kvalitné služby.

Našimi hodnotami predovšetkým sú:

spokojnosť zákazníkov - kvalita dodávok a služieb, za ktoré ručíme menom spoločnosti

materiálna, duševná a trhová hodnota podniku

riešenie kvalitných dodávok s ohľadom na životné prostredie

zamestnanci, ktorí sú hrdí na to, že sú členmi tímu NEVITEL, a.s.

N   ašimi hlavnými cieľmi sú neustály rozvoj činností, postupov a snáh na uspokojovanie potrieb našich
zákazníkov a posilnenie pozície našej spoločnosti na trhu zvýšením trhového podielu. Našou stratégiou
pri plnení cieľov je zvyšovanie efektívnosti a profesijnej úrovne zamestnancov, podpora ich profesionál-
nych ambícií a ich motivácia k podávaniu vysokých výkonov.
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ŠTRUKTÚRA VLASTNÍKOV 
A SPRÁVNYCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI   

Predstavenstvo spoločnosti 
Mgr. Szilvia Néveri Varagya – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ – vznik funkcie 1. 1. 2013
Ing. Július Varga – podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie Clienting a obchod
Ing. Ildikó Maczalová – predseda predstavenstva od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2012

Dozorná rada spoločnosti
Ing. Juraj Kočiško – predseda dozornej rady – vznik funkcie 1. 1. 2013
Ing. Vincent Mikolai – člen dozornej rady
Ing. Judit Bögi – člen dozornej rady
Ing. Gustáv Pálos – člen dozornej rady od 27. 12. 2000 do 1. 1. 2013

Podiel akcionárov na základnom imaní spoločnosti
Ing. Alexander Néveri 100 % 

Akcie nie sú obchodované na žiadnych trhoch.
Spoločnosť v roku 2012 nenadobudla žiadne vlastné akcie ani dočasné listy.

SKUPINA NEVITEL

NEVITEL, a.s. je materskou spoločnosťou skupiny NEVITEL. Dcérske spoločnosti boli založené s cieľom
zefektívniť prácu a oddeliť samostatné činnosti. Spolupráca medzi materskou spoločnosťou a dcérskymi
spoločnosťami prebieha na čisto obchodných princípoch a za trhové podmienky. 

Našimi dcérskymi spoločnosťami sú:

NEVITEL UK, Ltd. 100 %

NEVITEL HUNGARY Kft. 100 %

PlanNev, s.r.o. 85 %

NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o. 68,1 %

NEVITEL SOLUTIONS, s.r.o. 51 %

Spoločnosti s podstatným vplyvom:

MEDIAL Net, s.r.o. 28,57 %

V roku 2012 nemala účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí. Organizačná zložka NEVITEL,
a.s., organizační složka so sídlom Pod Agáty 169/60, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5 vznikla 16. 9. 2013.
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PROJEKTY

Pre našich najväčších odberateľov sme zrealizovali v roku 2012 nasledujúce projekty:

Slovak Telekom, a.s. (mobilná sieť)
akvizičná, inžinierska a projekčná činnosť na 54 objektoch, 
realizačné práce na 213 telekomunikačných bodoch, 
preventívna kontrolná prehliadka oceľových konštrukcií na 64 telekomunikačných bodoch.

Slovak Telekom, a.s. (fixná sieť)
štandardné práce v oblasti údržby siete a zriadenia zákazníkov na pridelenom území, 
výstavba FTTH sietí v Šali a v Dunajskej Strede, 
kompletná realizácia vonkajších aj vnútorných rozvodov siete na optickej infraštruktúre, 
zapájanie zákazníkov v projekte MagioSat.

Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
akvizičná, inžinierska a projekčná činnosť na 150 objektoch,
realizačné práce na 209 telekomunikačných bodoch.

Orange Slovensko, a.s.
akvizičná, inžinierska a projekčná činnosť na 18 objektoch, 
realizačné práce na 96 telekomunikačných bodoch, 
audit parametrov mobilnej siete.

PLNENIE POVINNOSTÍ VOČI ŠTÁTU 
A INÝM ORGANIZÁCIÁM 

Spoločnosť NEVITEL, a.s. si plní všetky svoje povinnosti voči štátu a iným organizáciám presne a včas.
Zvláštnu starostlivosť venujeme úhradám miezd zamestnancov a odvodom inštitúciám sociálneho, zdra-
votného a dôchodkového zabezpečenia. Zodpovedne pristupujeme i k úhrade všetkých druhov daní,
ktoré sa spoločnosti týkajú. Voči spoločnosti sa nevedie konkurzné konanie, nie je v konkurze, ani v lik-
vidácii. 

Splnenie záväzkov voči dodávateľom je hlavnou podmienkou našich stabilne fungujúcich dodávateľsko-
odberateľských vzťahov. Krytie rizík poškodenia majetku a zodpovednosti za škodu máme zabezpečené
poistnými zmluvami s renomovanými poisťovacími spoločnosťami. 

Spoločnosť NEVITEL, a.s. v roku 2012 nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj.
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KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI 
ZA ROK 2007–2012 v tis. eur
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Tržba za 3 operátorov
8.100,20 5.622,32 5.556,95 3.653,54 3.338,75

Počet projektov mobilnej siete
547 368 429 326 441

Tržba za 3 operátorov mobilnej siete
7.888,57 4.367,85 4.227,49 2.544,52 2.448,50

Priemerné výnosy na zákazku od hlavných 
odberateľov 14,42 11,87 9,85 7,81 5,55

8271,32

0

2000

4000

6000

8000

10000
8920,48

6058,01
6381,34

5709,96

3537,12 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

      

      

      

      

Obrat



9

o spoločnosti

priemerné 
výnosy 
na zákazku 
od hlavných 
odberateľov

pridaná hodnota

EBITDA

 

      

 

      

19,96

0

5

10

15

20

25

14,42

11,87

9,85

7,81

5,55

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

      

      

Priemerné výnosy 
na zákazku od hlavných 

odberateľov

Pridaná hodnota

 

      

 

      

      

      

1790,35

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2430,30

1004,22

1276,09
1168,85

781,80

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

      

 

      

      

654,505

0

300

600

900

1200

1500
1289,04

-55,314 36,614 -3,553 10,281

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

      

EBITDA



10

o spoločnosti

vybrané 
finančné 

ukazovatele

Výročná správa - 2012

VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE
Vybrané finančné ukazovatele
(EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Výnosy celkom 
(mimo rezerv) 8.423.548 11.088.084 7.033.195 6.538.675 5.807.395 3.683.425

Náklady celkom 
(mimo dane) 8.010.754 10.264.226 7.246.877 6.634.894 5.940.714 3.765.348

Obrat (tržby z predaja 
tovaru+výroba) 8.271.324 8.920.478 6.058.009 6.381.337 5.709.962 3.537.120

Pridaná hodnota  1.790.347 2.439.300 1.004.220 1.276.088 1.168.847 781.800

EBITDA (zisk pred úrokmi, 
daňami a odpismi) 654.505 1.289.042 (55.314) 36.614 (3.553) 10.281

Výsledok hospodárenia 
pred zdanením 412.794 1.028.855 (211.196) (94.289) (133.319) (81.923)

Výsledok hospodárenia 
po zdanení 323.887 823.858 (213.682) (96.219) (115.546) (81.933)

Celkový majetok  5.965.843 6.215.570 5.467.126 4.941.475 4.409.962 3.920.546

Celkové pohľadávky  4.923.156 4.572.675 4.374.334 4.521.001 4.136.998 3.724.294

Celkové záväzky 3.826.163 2.613.042 2.650.792 2.937.420 2.597.546 2.255.197

Priemerný stav 
zamestnancov 57 61 55 54 55 35

EBITDA marža % 7,8 11,6 (0,8) 0,6 (0,1) 0,3

ROA (rentabilita aktív) % 5,4 13,3 (3,9) (2,0) (2,6) (2,1)

ROS (rentabilita tržieb) % 3,9 9,0 (3,5) (1,5) (2,0) (2,3)

Celková likvidita 1,37 2,05 1,94 1,66 1,62 1,68

Celková zadĺženosť (%) 64,13 42,04 48,00 58,00 58,90 57,52

Ukazovateľ finančnej 
samostatnosti (%) 34,42 57,96 51,00 40,56 41,10 42,48

Priemerná doba inkasa 
pohľadávok z obchodného 
styku (dni)* 212 123 164 198 167 225

Priemerná doba splácania 
záväzkov z obchodného 
styku (dni) ** 66 67 56 85 83 93

Výsledok hospodárenia za rok 2012, ktorá je strata vo výške -81933 EUR, na základe rozhodnutia jed-
iného akcionára spoločnosti NEVITEL, a.s. zo dňa 15. 5. 2013 bol vyrovnaný prevodom straty na účet:
429–neuhradená strata minulých rokov

*priemerná doba inkasa pohľadávok = pohľadávky z obchodného styku r.S. č. 047 /výnosy celkom * 365 
**priemerná doba splácania záväzkov = záväzky z obchodného styku r. S. č. 107 / náklady bez dane * 365 
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MANAŽMENT SPOLOČNOSTI k 1. 1. 2013

Ing. Alexander Néveri, majiteľ spoločnosti

V roku 1986 ukončil štúdium na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, odbor Technická prevádzka te-
lekomunikácií. Šesť rokov pôsobil na okresnej úrovni v spoločnosti Slovenské telekomunikácie. V roku
1991 ako živnostník založil firmu NEVITEL, ktorej činnosť od roku 1996 pokračovala vo forme spoločnosti
s ručením obmedzeným. V roku 2001 bola spoločnosť pretransformovaná do akciovej spoločnosti 
NEVITEL, a.s., kde bol majoritným a neskôr jediným vlastníkom jej akcií. V spoločnosti pôsobil ako ko-
nateľ, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva. Dlhodobo sa aktívne angažoval v spoločenskom
živote, je zakladateľom niekoľkých neziskových organizácií a podporovateľom domácej civilnej sféry. 

Potom, ako bol koncom roka 2010 zvolený za primátora mesta Veľký Meder, vedenie spoločnosti zveril
novému manažmentu, avšak ako majiteľ sa dodnes významným spôsobom podieľa na určovaní straté-
gie, cieľov a smerovania spoločnosti.

Mgr. Szilvia Néveri Varagya, generálna riaditeľka 

Po ukončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobila o.i. na Ministerstve výstavby a re-
gionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Vďaka odbornému štipendiu Robert Bosch Stiftung absolvo-
vala pracovnú stáž v Berlíne na Federálnom ministerstve dopravy, stavebníctva a bytovej výstavby a na
Tlačovom úrade Spolkovej vlády Nemecka. V spoločnosti NEVITEL, a.s. pôsobí od 1.1.2013 v pozícii
predsedkyne predstavenstva a generálnej riaditeľky.

Ing. Július Varga, riaditeľ divízie Clienting a obchod

V roku 1989 ukončil štúdium na Elektrotechnickej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave. Do spo-
ločnosti NEVITEL, a.s. nastúpil v roku 2007 ako Business Development Manager. Od augusta 2008 pô-
sobí ako riaditeľ divízie Clienting a obchod a je zodpovedný za rozvoj obchodnej stratégie.

Výročná správa - 2012o spoločnosti

manažment
spoločnosti
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Ing. Peter Simon, riaditeľ divízie Realizácie

Po ukončení štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 nastúpil
do spoločnosti NEVITEL, a.s. ako projektant telekomunikačných staníc. V rokoch 2004 až 2009 získal
medzinárodné skúsenosti vo Švédsku a na Novom Zélande. Po návrate na Slovensko v roku 2009 nad-
viazal na svoje pôsobenie v spoločnosti NEVITEL, kde zastáva funkciu riaditeľa divízie Realizácie.

Mgr. Szabolcs Horváth, riaditeľ divízie Support 

Vyštudoval odbor matematika-informatika na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre. Do spoločnosti NEVITEL, a.s. nastúpil v roku 2000 ako pracovník skupiny výpočtovej techniky, ne-
skôr sa stal vedúcim skupiny výpočtovej techniky. Od roku 2006 zastáva funkciu riaditeľa divízie Support.

o spoločnosti

13



trh
telekomunikácií

3.  TRH TELEKOMUNIKÁCIÍ

Výročná správa - 2012
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Spoločnosť NEVITEL, a.s. je stabilným a silným hráčom na trhu telekomunikácií. Svoje služby vždy pri-
spôsobujeme potrebám obchodných partnerov, ktorých spokojnosť je pre nás prvoradá. Hoci teleko-
munikačný trh aj v dôsledku hospodárskej krízy prežíva ťažké obdobie, naša spoločnosť - vďaka svojej
vysokej úrovne práce a dlhoročným profesionálnym skúsenostiam - ostáva aj naďalej preferovaným part-
nerom pre najväčších mobilných operátorov v Slovenskej republike.

PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

Telekomunikačný trh na Slovensku klesá pravidelne už od roku 2008. Vlani sa výnosy operátorov me-
dziročne znížili o viac ako 4 %. Vývoj ekonomiky a regulácia –predovšetkým roamingových cien a termi-
načných poplatkov– výrazne ovplyvnili výnosy operátorov. 

Mobilní operátori sa najviac zamerali na služby v oblasti dátových prenosov (napríklad internet cez mobil),
preto sa aj v roku 2012 venovali modernizácii svojich infraštruktúr zameraných na efektívne poskytovanie
dátových prenosov. Na Slovensku sme sa mohli zoznámiť s najrýchlejším mobilným broadbandom iba
zo skúšobných prevádzok operátorov na veľmi malých územiach, napriek tomu, že vo svete sa imple-
mentácia LTE stáva rutinou v posledných 2 rokoch, a to v rôznych pásmach a verziách – FDD aj TDD. 

Spoločnosť Orange Slovensko napr. na jar 2012 avizovala, že investuje do svojej mobilnej a pevnej siete
celkovo minimálne 50 miliónov eur. Z tejto investície plánuje 30 % na inováciu mobilných dátových tech-
nológií (bez investície do LTE siete), 20 % plánuje investovať do hlasových služieb a pokrytia, a 30 % na
zvýšenie efektivity a transformáciu sietí druhej generácie. Zvyšných 20 % investícii Orange plánovala
použiť na nové projekty pre biznis zákazníkov a na zlepšenie služieb cez infraštruktúru optickej siete. 
Slovak Telekom evidovala v roku 2012 ďalší pokles počtu pevných liniek o viac ako 5 %. Zaznamenala
však nárast počtu širokopásmových prístupov o približne 3,5 % a počet zákazníkov digitálnej televízie
stúpol dokonca až o 12 %.

Najväčší telekomunikační operátori, a to nielen v Slovenskej republike, stále otvorenejšie hovoria o out-
sourcingu služieb pre technologických partnerov. Ide najmä o oblasť výstavby a údržby infraštruktúry.
Najaktívnejšími hráčmi v tejto oblasti sú tie nadnárodné spoločnosti, ktoré sa už dlhšiu dobu pripravujú
na prebratie zodpovedností od operátorov v tejto oblasti. Tento trend smeruje hlavne na výstavbu LTE
sietí a následnú údržbu týchto sietí. Pre menšie telekomunikačné spoločnosti by tento krok predstavoval
stratu priameho kontaktu s mobilnými operátormi. Partnerstvo s veľkými technologickými spoločnosťami
by kvôli ešte väčšiemu tlaku na ceny mohlo pre domácich dodávateľov znamenať v konečnom dôsledku
likvidujúce bremeno. 

Spoločnosť NEVITEL, a.s., ktorej najsilnejšou stránkou je takmer dvadsaťročné spoľahlivé partnerstvo,
sa zasadzuje za to, aby sa popri cene kládol vyšší dôraz na kvalitu práce. Spoločnosť je proti prílišnému
tlaku na ceny zo strany veľkých spoločností, keďže pre nás sú na prvom mieste kvalita a spokojnosť na-
šich partnerov. 

trh
telekomunikácií

podnikateľské
prostredie
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TRHOVÁ POZÍCIA A RATING

NEVITEL, a.s. je vnímaný ako významný partner pre všetkých troch mobilných operátorov v pozícii do-
dávateľa telekomunikačných stavieb a partnera pre technologickú a netechnologickú údržbu sieťovej
infraštruktúry na celom území Slovenska. Najvýznamnejší telekomunikační operátori nás zaradili predo-
všetkým v regióne západného Slovenska medzi ich kľúčových partnerov a boli sme pre nich dôležitým
partnerom aj pre činnosti v ostatných regiónoch SR. V oblasti spolupráce so spoločnosťou Slovak Te-
lekom, a.s. (oblasť fixných sietí) sme boli v roku 2012 znova zaradení medzi jej strategických partnerov
na dohodnutom území. 

Koncom roka 2012 sme na základe rámcových zmlúv predĺžili spoluprácu so spoločnosťou Telefónica
Slovakia pre územie SR. V konzorciu s partnerom v Českej republike sme získali dlhodobý kontrakt 
na výstavbu siete spoločnosti Telefónica v ČR, a tým sme sa stali najväčším dodávateľom tejto spoloč-
nosti na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Sme dlhoročnými, osvedčenými partnermi najväčších mobilných operátorov v Slovenskej republike, 
dôkazom čoho je náš 25%-ný trhový podiel v rámci Slovenska.

V prípade spoločnosti Telefónica Slovakia máme 50%-ný trhový podiel v oblasti mobilných sietí na Slo-
vensku a 15 % v Českej republike, u spoločnosti Slovak Telekom a.s. je tento podiel 15 % a u Orange
Slovensko 7 %.

trh
telekomunikácií

trhová
pozícia
a rating
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rok 2012

hodnotenie
roka

aktivity
v oblasti
klientingu 
a obchodu

HODNOTENIE ROKA

Aktivity v oblasti klientingu a obchodu

Pre divíziu Clienting a obchod bol 2012 rokom vyhľadávania nových aktivít. V roku 2012 sa pozornosť
našich business development manažérov sústredila najmä na jeden z najväčších plánovaných projektov
v oblasti budovania telekomunikačných infraštruktúr pre pokrytie bielych miest z európskych zdrojov, a
to na projekt v réžii Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Tento zámer má veľký
význam pre občanov, ktorí žijú v oblastiach, kde je prístup k telekomunikačnému signálu obmedzený.
Umožní im využívať služby telekomunikačných operátorov, čím prispeje k vyššej kvalite života na týchto
územiach. Ako vedúci člen konzorcia skupiny dodávateľov sme pripravili projekt pre potreby verejného
obstarávania. Rozhodnutie NASES-u o zrušení verejného obstarávania na Projektové a inžinierske služby
na podnet ÚVO nás samozrejme nezastavuje v naplnení ambícií našej spoločnosti: v oblasti telekomu-
nikácií prispieť k zvyšovaniu kvality života obyvateľov dotknutých území. 

Koncom roka 2012 sme vo výberovom konaní na výstavbu a rozširovanie telekomunikačnej infraštruktúry
získali ďalšiu významnú zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Telefónica na obdobie 3 rokov. 

Boli sme úspešní v obdobnom tendri aj na území Českej republiky. Jeho predmetom bolo komplexné
zabezpečenie prác súvisiacich so zvýšením pokrytia a rekonfiguráciou základňových staníc bezdrôtovej
siete Telefónica Czech Republic, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o. pre obdobie 2013 - 2015. Týmto úspe-
chom sme sa stali dodávateľom číslo jeden pre túto spoločnosť.

Získanie nových obchodných príležitostí a etablovanie sa v iných, viac technologických oblastiach a po-
skytovaní služieb v oblasti údržby a servisu telekomunikačných infraštruktúr sú pre nás naďalej prioritným
zámerom z hľadiska diverzifikácie výnosov v nasledujúcom období. Úlohou a ambíciou obchodného
oddelenia je zabezpečiť potrebné výnosy pre ďalší rast samotnej spoločnosti a byť tak stabilným a pre-
ferovaným partnerom pre najdôležitejších hráčov v slovenskom i stredoeurópskom telekomunikačnom
sektore.
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rok 2012

realizácie

Realizácia

Z aspektu realizácie bol 2012 rokom reorganizácií vlastných kapacít a vyhľadávaní nových dodávateľ-
ských skupín s cieľom dosiahnuť efektívnejšie využitie vlastných kapacít. 

Reorganizáciou sme dokázali znížiť interné náklady o 35 %. Pre dosiahnutie lepšej konkurencieschop-
nosti na trhu a zvýšenia efektívnosti bola uskutočnená harmonizácia a optimalizácia pracovných postu-
pov a taktiež zníženie prevádzkových nákladov divízie pri zachovaní projektovej orientácie, s veľkým
dôrazom kladeným na uplatnenie riadenia kvality práce projektového tímu na jednotlivých projektoch.
Naša divízia sa usiluje neustále reflektovať na priority našich obchodných partnerov, ktorými sú kvalita
služieb a cena realizácie. 

V priebehu roku 2012 bola vytvorená nová realizačná zložka a s dôsledným vedením sme ju využívali
pri výstavbe GSM staníc a pri prácach pre ST Fix, hlavne pri profesionálne náročných prácach – naprík-
lad pri optických zváraniach. V dôsledku znižovania pohľadávok sme sa koncom roka rozhodli optima-
lizovať počet ľudí v tejto zložke a ďalšie práce sme zabezpečovali pomocou subdodávok.

Zaujímavým projektom bola realizácia prekládky existujúcich telekomunikačných sietí úspešného pro-
jektu pre HB-Reavis Management v Bratislave.

Rok 2012 môžeme z hľadiska divízie realizácie považovať za veľmi náročný, ale úspešný. Opätovne bolo
dokázané, že náš profesionálny pracovný tím svojou vysokou kvalitou práce obstojí aj v konkurencii so
zahraničnými firmami.

Výročná správa - 2012
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rok 2012

podporné činnosti

Podporné činnosti

V minulom roku sme optimalizovali procesy dokumentov v našom systéme workflow, ktorý slúži na elek-
tronické schvaľovanie faktúr, objednávok a došlej pošty. Výsledkom tohto kroku je naša schopnosť rýchlo
a flexibilne reagovať na požiadavky partnerov. Sme schopní online monitorovať a tak nasadiť naše ka-
pacity aj v núdzových situáciách pohotovo, na základe potrieb našich obchodných partnerov.

V roku 2012 sme inovovali aj náš GPS monitorovací systém pohybu vozidiel, pomocou čoho sme znížili
administratívne zaťaženie a zefektívnili využitie vozového parku.

Ochrana prírody patrí k našim prioritám, a preto podľa možností využívame recyklovaný papier. Redu-
kovali sme aj celkový počet výtlačkov v našich tlačiarňach. Tento krok je významným nielen z ekono-
mického, ale aj z environmentálneho hľadiska. 
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5.  OBCHODNÉ VZŤAHY
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SPOĽAHLIVÝ PARTNER PRE ODBERATEĽOV

Naša spoločnosť je hrdá na to, že sa radí medzi významných, spoľahlivých a dlhodobých dodávateľov
najväčších telekomunikačných operátorov Slovenska. Okrem toho patríme i medzi spoľahlivých partne-
rov niektorých alternatívnych operátorov podnikajúcich na slovenskom trhu.

Medzi najvýznamnejších odberateľov v roku 2012 patrili:

Najväčší telekomunikační operátori na slovenskom trhu:

Orange Slovensko, a.s.

Slovak Telekom, a.s. (fixná aj mobilná sieť)

Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Realitná spoločnosť:

HB REAVIS MANAGEMENT, s.r.o.

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA S DODÁVATEĽMI 

Naša spoločnosť si od svojho vzniku upevňuje a prehlbuje obchodné vzťahy so svojimi dodávateľmi.
NEVITEL, a.s. má uzatvorené partnerské a rámcove zmluvy, ktorými sa riadi naša úspešná spolupráca
s väčšinou našich obchodných partnerov.

Medzi dôležitých dodávateľov materskej spoločnosti NEVITEL, a.s. sa radili v roku 2012 aj jej dcérske
spoločnosti. Vážime si spoluprácu aj s našimi dlhoročnými dodávateľmi, ktorí poznajú a spĺňajú naše
požiadavky na vysokú kvalitu a dochvíľnosť vykonanej práce. 



6.  ZAMESTNANCI

Výročná správa - 2012zamestnanci
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personálna 
politika

PERSONÁLNA POLITIKA

Od samého začiatku pôsobenia našej spoločnosti na trhu telekomunikácií sa NEVITEL, a.s. vždy spo-
liehala na profesionalitu, lojálnosť a ambície našich spolupracovníkov. Profesionálna, spoľahlivá a kva-
litná práca jednotlivca ako súčasti pracovného tímu zabezpečuje kvalitatívnu konkurenčnú výhodu oproti
ostatným firmám v súčasných neľahkých hospodárskych podmienkach. 

Popri individuálnych pracovných postupoch kladieme veľký dôraz na tímovú prácu. Naša personálna
politika je založená na úsilí zabezpečiť vhodné pracovné podmienky, príjemnú pracovnú atmosféru a
poskytnutie možnosti ďalšieho vzdelávania zamestnancov spoločnosti. 

S cieľom zefektívniť využitie interných síl a kapacít spoločnosti sme v ostatných rokoch prešli organizač-
nými zmenami. 

Naša spoločnosť sa vyznačuje vysokou vzdelanostnou úrovňou, veď viac ako polovica našich zamest-
nancov absolvovala VŠ prvého alebo druhého stupňa. Takmer tretinu našich pracovných síl tvoria ženy
a 40 percent z celkového počtu zamestnancov je mladších ako 35 rokov. 

NEVITEL, a.s. má svoj zaužívaný systém benefitov a zamestnaneckých výhod, ktorých cieľom je predo-
všetkým motivácia zamestnancov. Tento systém je prispôsobený potrebám nielen našich spolupracov-
níkov, ale aj požiadavkám telekomunikačného sektora. 

Ľudský kapitál je pre NEVITEL, a.s. veľmi dôležitý, preto sa snažíme získať a udržať si kvalitnú pracovnú
silu a zabezpečiť jej spokojnosť. 
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Muži
19

70 %

VŠ 2. stupňa
11

41 %

SOU 
9 
33 %

18-25 
2 
7 %

26-30 
6 
22 %

31-35 
3 
11 %

Ženy 
8 
30 %

SŠ 
4 
15 %

VŠ 1. stupňa
3

11 %

36-40
8

30 %

41-55
8

30 %

Štruktúra zamestnancov

Muži 19 70 %
Ženy 8 30 %
Spolu 27 100 %

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

ZŠ 0 0 %
SŠ 4 15 %
SOU 9 33 %
VŠ 1.stupňa 3 11 %
VŠ 2.stupňa 11 41 %
Spolu 27 100 %

Veková štruktúra zamestnancov

18-25 2 7 %
26-30 6 22 %
31-35 3 11 %
36-40 8 30 %
41-55 8 30 %
56 a viac 0 0 %
Spolu 27 100 %

Výročná správa - 2012zamestnanci

štruktúra 
zamestnancov

vzdelanostná 
štruktúra 

zamestnancov

veková 
štruktúra 

zamestnancov

26



zamestnanci

27

Kontinuálne vzdelávanie našich zamestnancov je ďalším dôležitým pilierom našej personálnej politiky.
V rámci tejto agendy sme aj v roku 2012 kládli dôraz na rôzne vzdelávacie aktivity, ktoré sú pre zamest-
nancov spoločnosti NEVITEL, a.s. užitočné tak v pracovnom, ako aj v súkromnom živote. Okrem toho
každoročne poskytujeme odbornú prax pre talentovaných študentov predovšetkým technických, elek-
trotechnických a ekonomických zameraní.



Výročná správa - 2012kvalita 
a spoločenská 
zodpovednosť
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ETICKÝ KÓDEX

Pre NEVITEL, a.s. má zásadný význam vysoká úroveň morálky a profesionálneho správania na dosiah-
nutie strategických úloh a cieľov.

Podniková kultúra je založená na vzájomnej dôvere a úcte všetkých zamestnancov podniku. Vo vzťahu
ku všetkým zainteresovaným stranám sme si vedomí našej spoločenskej zodpovednosti, ktorá vyplýva
z podnikateľskej činnosti spoločnosti a berieme na seba morálnu zodpovednosť za následky našich
rozhodnutí a konaní. 

Etický kódex spoločnosti hovorí o povinnosti zamestnanca:

správať sa čestne, úprimne

rešpektovať svojich kolegov a dodržiavať zásady vzájomnej dôvery a spolupráce

správať sa ako tím

byť si vedomý toho, že svojím osobným vystupovaním reprezentuje svoju spoločnosť navonok

dodržiavať zásady obchodnej a podnikateľskej politiky

nezabúdať, že zákazník je vždy na prvom mieste

chrániť záujmy spoločnosti, svojich spolupracovníkov, obchodných partnerov a zároveň chrániť
aj životné prostredie

Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať najvyššiu úroveň čestného a morálneho, bezúhonného podnikateľ-
ského správania. 

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je pre spoločnosť NEVITEL, a.s. jedným z najdôležitejších as-
pektov pri realizovaní všetkých druhov prác. V našej spoločnosti je zavedený systém riadenia BOZP,
ktorý vychádza z dobrovoľných medzinárodných štandardov, napr. britská norma BS 8800 a Štandard
asociácie certifikačných inštitúcií OHSAS 18000. Podnetom pre zavedenie účinného systému riadenia
v spoločnosti NEVITEL, a.s. bola aj medzinárodná Smernica MOP pre systém riadenia BOZP z roku
2001. Priebežne preverujeme a nepretržite vyhodnocujeme efektívnosť, ba každoročne vykonávame in-
terný audit systému riadenia BOZP. Súčasťou riadiacej činnosti v tejto oblasti je aj vykonanie nápravných
a preventívnych opatrení. Zmyslom zavedenia systému riadenia BOZP je však zabezpečiť neustále zlep-
šovanie úrovne BOZP, pracovného prostredia a pracovných podmienok.



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri stavbe telekomunikačných bodov mimo mestského urbanistického prostredia (napr. v prírode alebo
na chránených územiach), je mimoriadne dôležité postarať sa o to, aby došlo k čo najmenšiemu zásahu
do prírody. 

NEVITEL, a.s. je spoločnosť, ktorá popri svojich aktivitách dbá o životné prostredie. Od v roku 2009 ap-
likujeme požiadavky vyplývajúce z normy ISO 14001: 2004 v našej spoločnosti. V decembri 2009 nám
bol vydaný aj certifikát potvrdzujúci zhodu s požiadavkami normy ISO 14001:2004.

V priebehu roka 2010 sme zabudovali oba manažérske systémy do integrovaného manažérskeho procesu.

Od roku 2010 aplikujeme v našom systéme riadenia aj požiadavky normy OHSAS 18001, v čom sme
pokračovali aj v roku 2012.

Dodržiavanie noriem STN EN ISO 14 001 v našej spoločnosti skúmame aj vykonávaním pravidelných
interných auditov.

Výročná správa - 2012kvalita 
a spoločenská 
zodpovednosť

životné 
prostredie
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kvalita 
a spoločenská 
zodpovednosť

kvalita

KVALITA

Prioritou spoločnosti NEVITEL, a.s.: 

sú spokojní zákazníci, ktorým spoločnosť ponúka riešenia, ktoré zodpovedajú ich individuálnym
potrebám;

je zodpovedné podnikanie a kvalita poskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj európske
certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004;

sú inovácie.

V spoločnosti NEVITEL, a.s. je od roku 2002 zavedený ucelený efektívny systém zabezpečenia a kontroly
kvality. V roku 2003 bol systém manažérstva kvality certifikovaný renomovanou spoločnosťou DET
NORSKE VERITAS podľa normy ISO 9001: 2000, ktorý bol v roku 2012 recertifikovaný podľa normy ISO
9001:2008 pre oblasti: návrh a výstavba telekomunikačných základňových staníc a rádiových líniových
stavieb, inžinierska činnosť, montáž technológie, údržba mobilných a fixných telefónnych a dátových
sietí, dodávka, montáž a servis telekomunikačných zariadení.
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SÚVAHA – AKTÍVA v EUR Číslo
Brutto v bežnom Korekcia v bežnom Netto v bežnom Pedchádzajúce

účtovnom období účtovnom období účtovnom období účtovné obdobie 

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 001  4 657 753 737 207 3 920 546 4 409 962

A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 002 857 687 729 444 128 243 183 709

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet 
(r. 004 až 010) 003 125 379 118 611 6 768 18 998

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj 004

2. Softvér 005 54 762 54 762 0 1 098

3. Oceniteľné práva 006 70 617 63 849 6 768 17 900

4. Goodwill 007

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 008

6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 009

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
nehmotný majetok 010

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet 
(r. 012 až 020) 011 432 521 377 167 55 354 107 142

A.II.1. Pozemky 012

2. Stavby   013 

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 014 432 521 377 167 55354 107 142

4. Pestovateľské celky trvalých porastov 015

5. Základné stádo a ťažné zvieratá 016

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 017

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 018

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok 019

9. Opravná položka k nadobudnutiu 
majetku 020

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet 
(r. 022 až 029) 021 299 787 233 666 66 121 57 569

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely 
v dcérskej účtovnej jednotke 022 261 530 215 409 46 121 57 569

2. Podielové cenné papiere a podiely 
v spoločnosti s podstatným vplyvom 023 20 000 20 000

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere 
a podiely 024

4. Pôžičky účtovnej jednotke 
v konsolidovanom celku 025

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 026 18 257 18 257

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 
jeden rok 027

7. Obstarávaný dlhodobý finančný 
majetok 028

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
finančný majetok 029

B. Obežný majetok 
r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 030 3 792 273 7 763 3 784 510 4 213 255
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B.I. Zásoby súčet (r. 032 až 037) 031 53 424 809 52 615 71 972

B.I.1. Materiál 032 52 424 809 52 615 71 972

2. Nedokončená výroba a polotovary 
vlastnej výroby 033

3. Výrobky 034

4. Zvieratá 035

5. Tovar 036

6. Poskytnuté preddavky na zásoby 037

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet 
(r. 039 až 045) 038 20 639 20 639 20 639

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku 039

2. Čistá hodnota zákazky 040

3. Pohľadávky voči dcérskej a materskej 
účtovnej jednotke 041

4. Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 042

5. Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 043

6. Iné pohľadávky 044

7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 045 20 639 20 639 20 639

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet 
(r. 047 až 054) 046 3 710 609 6 954 3 703 655 4 116 359

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku 047 2 279 943 6 954 2 272 989 2 658 711

2. Čistá hodnota zákazky 048 265 387 265 387 210 692

3. Pohľadávky voči dcérskej a materskej 
účtovnej jednotke 049 1 164 635 1 164 635 1 243 270

4. Ostatné pohľadávky 
v rámci konsolidovaného celku 050

5. Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 051

6. Sociálne zabezpečenie 052

7. Daňové pohľadávky a dotácie 053 214

8. Iné pohľadávky 054 644 644 3 472

B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až 060) 055 7 601 7 601 4 285

B.IV.1. Peniaze 056 5 508 5 508 2 415

2. Účty v bankách 057 2 093 2 093 1 870

3. Účty v bankách s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok 058

4. Krátkodobý finančný majetok 059

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 060

C. Časové rozlíšenie súčet r. 062 až r. 065 061 7 793 7 793 12 998

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé 062

2. Náklady budúcich období krátkodobé 063 7 793 7 793 12 955

3. Príjmy budúcich období dlhodobé 064

4. Príjmy budúcich období krátkodobé 065 43
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SÚVAHA – PASÍVA v EUR Číslo
Bežné Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie účtovné obdobie

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 
r. 067 + r. 088 + r. 121 066 3 920 546 4 409 962

A. Vlastné imanie 
r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 067 1665349 1812288

A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 068 1 300 000 1 300 000

A.I.1. Základné imanie 069 1 300 000 1 300 000

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 070

3. Zmena základného imania 071

4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 072

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 073 -143 102 -140 526

A.II.1. Emisné ážio 074

2. Ostatné kapitálové fondy 075

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) 
z kapitálových kladov 076

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 077 -143 102 -140 526

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 078

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 079

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až 083) 080

A.III.1. Zákonný rezervný fond 081

2. Nedeliteľný fond 082

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 083

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 
r. 085 + r. 086 084 590 384 768 360

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov 085 792 038 854 469

2. Neuhradená strata minulých rokov 086 -201 654 -86 109

A.V. Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie + - 087 -81 933 -115 546

B. Záväzky 
r. 089 + r. 094 + r. 106 + r. 117 + r. 118 088 2 255 197 2 597 546

B.I. Rezervy súčet (r. 090 až 093) 089 25 313 26 286

B.I.1 Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 090

2 Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 091 25 313 26 286

3 Ostatné dlhodobé rezervy 092

4 Ostatné krátkodobé rezervy 093

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až 105) 094 1 527 17 810

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 095

2. Čistá hodnota zákazky 096

3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky 097

4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej a materskej 
účtovnej jednotke 098
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5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci 
konsolidovaného celku 099

6. Dlhodobé prijaté preddavky 100

7. Dlhodobé zmenky na úhradu 101

8. Vydané dlhopisy 102

9. Záväzky zo sociálneho fondu 103 1 527 2 467

10. Ostatné dlhodobé záväzky 104 15 343

11. Odložený daňový záväzok 105

B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až 116) 106 1 212 358 1 637 232

B.III.1. Záväzky z obchodného styku 107 957 114 1 350 696

2. Čistá hodnota zákazky 108 97 190 26 037

3. Nevyfakturované dodávky 109 16 644 -3 126

4. Záväzky voči dcérskej a materskej 
účtovnej jednotke 110

5. Ostatné záväzky 
v rámci konsolidovaného celku 111

6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 112 6 215 35 080

7. Záväzky voči zamestnancom 113 29 350 48 324

8. Záväzky zo sociálneho poistenia 114 18 586 26 826

9. Daňové záväzky a dotácie 115 83 961 123 382

10. Ostatné záväzky 116 3 298 30 013

B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 117

B.V. Bankové úvery (r. 119 + r. 120 ) 118 1 015 999 916 218

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé 119

2. Bežné bankové úvery 120 1 015 999 916 218

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až 125 ) 121 128

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 123 7

3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 A) 124

4. Výnosy budúcich období krátkodobé 125 121



38

finačná časť

výkaz 
ziskov 
a strát

Výročná správa - 2012

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR Číslo
Bežné Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie účtovné obdobie

I. Tržby za predaj tovaru (604, 607) 01

A. Náklady vynaložené na obstaranie 
predaného tovaru (504, 505A, 507) 02 -14 916 14 916

+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 14 916 -14 916

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 3 537 120 5 709 962

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov 
a služieb (601, 602, 606) 05 3 537 120 5 709 962

2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 
(+/- účtová skupina 61) 06

3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 2 770 236 4 526 199

1. Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 09 386 101 775 434

2. Služby (účtová skupina. 51) 10 2 384 135 3 750 765

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 781 800 1 168 847

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 760 969 1 038 021

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 540 246 717 204

2. Odmeny členom štatutárnych orgánov 
spoločnosti a družstva (523) 14 7 840 9 960

3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 189 095 259 297

4. Sociálne náklady (527, 528) 16 23 788 51 560

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 15 788 47 723

E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému a k dlhodobému hmotnému 
majetku (551, 553) 18 59 740 90 411

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku 
a materiálu (641, 642) 19 105 333 71 729

F. Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 106 501 51 123

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 
k pohľadávkam +/- 547 21 3 377 -5 268

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
(644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 4 438 5 742

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 12 081 30 598

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 24

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 25

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 
r.11-r.12-r.17-r.18+r.19-r. 20-r. 21+r. 22-r. 23
+(-r. 24)-(-r. 25) 26 -66 885 - 6 290

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27

J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 
r. 30 + r. 31 + r. 32 29 16 929 10 388
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VII.1. Výnosyz cenných papierov a podielov
v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A) 30 16 929 10 388

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných 
papierov a podielov (665A) 31

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného 
majetku (665A) 32

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy
z derivátových operácií (664, 667) 35

L Náklady na precenenie cenných papierov
a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36

M Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 
k finančnému majetku +/- 565 37 9 841 56 503

X Výnosové úroky (662) 38 9 074 8 883

N. Nákladové úroky (562) 39 32 464 39 355

XI. Kurzové zisky (663) 40 10 531 691

N. Kurzové straty (563) 41 1 453 29 897

XII Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 7 814 21 236

XIII Prevod finančných výnosov (-) (698) 44

R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 
r.27 - r.28 + r.29 + r.33 - r.34+ r.35 - r.36 - r.37
+ r.38 -r.39 +r.40 - r.41+ r.42-r.43+(-r.44) - (-r.45) 46 -15 038 -127 029

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
pred zdanením r.26 + r.46 47 -81 923 -133 319

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r.49 + r.50 48 10 -17 773

S.1. - splatná (591, 595) 49 10 6

2. - odložená (+/- 592) 50 -17 779

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r.47 - r.48 51 -81 933 -115 546

XIV Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52

T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 
pred zdanením r.52 - r.53 54

U Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r.56 + r.57 55

U.1. - splatná (593) 56

2. - odložená (+/- 594) 57

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 
po zdanení r.54 - r.55 58

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
pred zdanením (+/-) (r.47- r.54) 59 -81 923 -133 319

V Prevod podielov na výsledku hospodárenia 
spoločníkom (+/- 596) 60

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
po zdanení (+/-) r.51 + r.58 - r.60 61 -81 933 -115 546



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárovi dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti NEVITEL. a.s.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti NEVITEL, a.s. zostavenej k 31. 12. 2012
ktorá pozostáva zo súvahy, vý�kazu ziskov a strát a poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky
v súlade so slovenský�m zákonom o účtovníctve a osobitný�mi predpismi. Jeho zodpovednosť zahŕňa:
návrh, implementáciu a zachovávanie internej kontroly relevantnej na prípravu a objektívnu prezentáciu
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby,
vý�ber a uplatňovanie vhodný�ch účtovných pravidiel a vytvorenie účtovný�ch odhadov primeraný� ch za
daný�ch okolností.

Zodpovednosť audítora 
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe auditu. Náš audit sme
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA). Podľa týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky a audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je realizácia postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykáza-
ných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia rizika
vý�znamný�ch nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri ohodnotení
tohto rizika audítor zvažuje internú kontrolu relevantnú na zostavovanie a objektívnu prezentáciu účtovnej
závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daný�ch okolností, nie však za účelom vy-
jadrenia názoru na účinnosť internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhod-
nosti použitý�ch účtovný�ch pravidiel a primeranosti vý�znamný�ch účtovný�ch odhadov, ktoré uskutočnilo
vedenie spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že
audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako vý�chodisko pre náš názor.

Názor
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetký�ch vý�znamný�ch súvislos-
tiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2012 a vý�sledok jej hospodárenia a peňažné toky za rok,
ktorý�  sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenský�m zákonom o účtovníctve a osobitnými
predpismi.
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Licencia SKAU Č. 245
Bratislava, 25. 3. 2013
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DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA 
O OVERENÍ SÚLADU VÝ� ROČNEJ SPRÁVY 
S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5
Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti NEVITEL. a.s.

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti NEVITEL, a.S. k 31. decembru 2012, ku ktorej sme dňa 25.
marca 2013 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti NEVITEL. a.s.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti NEVITEL, a.s. zostavenej k 31.12.2012
ktorá pozostáva zo súvahy, vý�kazu ziskov a strát a poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky
v súlade so slovenský�m zákonom o účtovníctve a osobitný�mi predpismi. Jeho zodpovednosť zahŕňa:
návrh, implementáciu a zachovávanie internej kontroly relevantnej na prípravu a objektívnu prezentáciu
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje vý�znamné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby,
výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel a vytvorenie účtovných odhadov primeraných za
daných okolností.

Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe auditu. Náš audit sme
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA). Podľa týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky a audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je realizácia postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykáza-
ných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia rizika vý-
znamných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri ohodnotení tohto
rizika audítor zvažuje internú kontrolu relevantnú na zostavovanie a objektívnu prezentáciu účtovnej zá-
vierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyja-
drenia názoru na účinnosť internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie
vhodnosti použitý�ch účtovných pravidiel a primeranosti významných účtovných odhadov, ktoré usku-
točnilo vedenie spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presved-
čení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

41

finačná časť

dodatok správy 
audítora
o overení súladu 
Výročnej správy 
s účtovnou 
závierkou



Názor

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislos-
tiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2012 a výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za rok,
ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a osobitnými
predpismi.

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zosta-
venia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe
overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú,
aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo
výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvi-
slostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo vý ročnej správe sme posúdili
s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2012. Iné údaje a informácie ako účtovné
inf ormácie získané z účtovnej závierky a účtov ných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané
overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti NEVITEL,
a.s. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke 
k 31.12. 2012 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
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Zámocká 32, 811 01 Bratislava
Licencia SKAU Č. 245
Bratislava, 13. 9. 2013

Marián Novák
Zodpovedný�  audítor
Licencia SKAU Č. 549

a



STANOVISKO DOZORNEJ RADY 
SPOLOČNOSTI NEVITEL, a.s.

Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú závierku spoločnosti NEVITEL, a.s. za rok 2012 a konštatuje,
že bola spracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve. Účtovné vý�kazy a ostatné podklady v rámci
riadnej účtovnej závierky sú úplné, vykazované údaje k 31.12.2012 pravdivo zobrazujú vý�sledky hospo-
dárenia.

Dozorná rada konštatuje, že riadna účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou BMB Leit-
ner Bratislava, s.r.o., licencia SKAU Č. 245. Po osvojení správy audítora dozorná rada osvedčuje správ-
nosť vý�sledku hospodárenia.

Na základe horeuvedených dozorná rada spoločnosti NEVITEL, a. s. odporúča valnému zhromaždeniu
schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012 a schváliť návrh na vysporiadanie vý�sledku
hospodárenia spoločnosti za rok 2012 predložený�  predstavenstvom.

v Dunajskej Strede, dňa 15. 5. 2013 Ing. Juraj Kočiško
predseda dozornej rady
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