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Základné hodnoty spoločnosti  

 

Vízia 

Byť vnímaný zákazníkmi a partnermi ako firma poskytujúca kvalitné a jedinečné služby v oblasti 
konzultácií, návrhu a implementácie flexibilných IT riešení podporujúcich inováciu, rast a hodnoty 
organizácie. 

Poslanie 
 
• Neustále analyzovať potreby klientov spoločnosti, čo tvorí predpoklad dodávky kvalitných služieb 

pre zákazníka 
• Aktívne zlepšovať úroveň našich dodávok a poskytovaných služieb 
• Byť spoľahlivým partnerom pre našich klientov 
• Plniť dohody a sľuby 
• Všestranne podporovať, motivovať, rozvíjať a ponúkať atraktívne možnosti schopným a 

zanieteným pracovníkom, nakoľko odborné znalosti a skúsenosti pracovníkov sú najvyššou 
konkurenčnou výhodu celej spoločnosti 

• Odmeňovať pracovníkov podľa hodnoty, ktorú pre firmu prinášajú 
 
Firemné hodnoty 
 
Dobré meno spoločnosti a dôvera v ňu zo strany jej zamestnancov ako i všetkých zainteresovaných 
strán patria k najdôležitejším hodnotám spoločnosti, ktorými sa spoločnosť riadi a stavia na nich. 
Spoločnosť podporuje rovnaké šance pre všetkých zamestnancov, presadiť svoje nové, inovatívne 
myšlienky. 
 
DYNAMIKA  
 

• D – Dať zamestnancom i klientom pocit istoty a spolupatričnosti  
• Y – bYť lídrom na trhu IT konzultačných služieb  
• N – iNformovať o dianí, zlepšovať komunikáciu  
• A –  Adekvátne ohodnotiť zamestnancov  
• M – Motivovať k maximálnym výkonom  
• I –   Inovatívne myslieť  
• K – Kreatívne tvoriť  
• A – Adaptovať sa na európskych trhoch  

 
Ciele 
 
V dnešnom konkurenčnom prostredí je kľúčovým faktorom úspechu každej spoločnosti jej schopnosť 
nadväzovať a udržiavať dobré vzťahy so svojimi obchodnými partnermi. Na základe toho kladieme 
dôraz na nadväzovanie a budovanie silných a zdravých obchodno-partnerských vzťahov, z ktorých 
profituje nielen naša spoločnosť, ale rovnako aj všetci naši partneri. Náš úspech je zároveň úspechom 
nášho obchodného partnera. 
 
  



Profil a štruktúra skupiny Novitech    
História skupiny Novitech siaha do roku 1989, kedy bola založená spoločnosť NOVITECH. Aktivity 
spoločnosti sa postupom času rozširovali, čo dávalo impulz pre vznik nových dcérskych spoločností 
tak na Slovensku ako aj v zahraničí, ktoré začínali žiť vlastným životom. Postupne boli založené 
dcérske spoločnosti Novitech Tax, s.r.o., pFlow, s.r.o., 121view Europe, s.r.o. a BPM Consulting, s.r.o. 
úzko fokusované na špecializované riešenia. Novitech so svojimi dcérskymi spoločnosťami a ďalšími 
partnerskými firmami tvorí spolupracujúci „cluster“ Novitech Group. 
 
Zameranie jednotlivých spoločností:  
 

NOVITECH a.s.          
 
Spoločnosť datuje svoj vznik do roku 1989, orientovaná na poradenskú a konzultačnú činnosť 
v oblastiach: 
 

• Konzultačné IT služby 
• Procesné riadenie 
• Projektové riadenie  
• Podpora inovačných procesov 
• Manažérske a hodnotiace informačné systémy 
• Kolaboračné systémy 
• Architektúra podnikových informačných systémov 

 

Novitech Tax, s.r.o.        
 
Dcérska spoločnosť spoločnosti NOVITECH a.s., založená v roku 2002, zameraná na vývoj 
rozsiahlych podnikových informačných systémov:  
 

• Komplexný daňový informačný systém pre Daňové riaditeľstvo SR / Finančnú správu SR 
• KRUZ – Komunikácia s registrom účtovných závierok 
• VIES – Výmena údajov o platcoch DPH medzi štátmi  
• VATRef – Vrátenie DPH medzi členskými krajinami EÚ 
• eSVAT – Zdaňovanie elektronických služieb poskytovaných subjektmi nesídliacimi v EÚ  
• eTax – Portál daňovej správy  
• EXIS – Exekútorský informačný systém 

pFlow, s.r.o.         
 
Dcérska spoločnosť spoločnosti NOVITECH a.s., založená v roku 2002, zameraná na implementáciu 
procesne orientovaných riešení:  
 

• Automatizácia procesov  
• Monitoring procesov  
• Inteligentné WEB riešenia 
• Dokument a content manažment  
• Procesná a aplikačná integrácia  

121view Europe, s.r.o.       
 
Dcérska spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou spoločnosti Novisys, spol. s r.o. v roku 2013. 
Po transformácii zameraná na riešenia rozpoznávania obrazu a sledovania objektov. Poskytujúca 
riešenia pre: 

• Sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti v obchodných centrách a maloobchodných 
reťazcoch 



• Návrh algoritmov a ich implementácia pre riadenie inteligentnej dopravy (iTraffic) 
• Návrh algoritmov a ich implementácia pre bezpečnostné systémy (iSecurtiy) 

 
BPM Consulting, s.r.o.     
   
 
Majetkovo prepojená spoločnosť so spoločnosťou NOVITECH a.s.,  založená v roku 1996 pod 
pôvodným názvom Novitech - VÚJE, s.r.o., od roku 2004 pôsobí pod názvom BPM Consulting, s.r.o. 
Zameriava sa na nasledovné aktivity:  
 

• Procesný audit, procesná analýza a optimalizácia procesov, 
• Strategické riadenie a hodnotenie výkonnosti (Balanced Scorecard), 
• Predimplementačné analýzy pri zavádzaní nových informačných systémov a elektronizácii 

služieb,  
• Manažérske poradenstvo (metodická podpora a príprava projektov v rámci štrukturálnych 

a iných fondov SR, monitorovanie, informovanosť a publicita projektov), 

Do „clustra“ Novitech Group zaraďujeme spolupracujúce firmy hlásiace sa k značke Novitech, a to 
Novitech Partner, s.r.o., eContent Store Sarl, Luxembourg, NOVITECH Nové Zámky, s.r.o., 
NOVITECH Banská Bystrica, spol. s r.o., NOVITECH Bratislava, spol. s r.o. 

Štruktúra štatutárnych orgánov a vedenia spoločnosti 

Predstavenstvo  
 
Predseda predstavenstva – Ing. Attila Tóth, PhD.  
Podpredseda predstavenstva – Ing. Peter Birčák 
Člen predstavenstva - Ing. Jozef Balun  
Člen predstavenstva – Ing. Martin Greš 
Člen predstavenstva - Ing. Pavel Karlík 
 
Dozorná rada 
 
Predsedníčka dozornej rady - Zuzana Dubovecká 
Člen dozornej rady - Ing. Mikuláš Baluch  
Člen dozornej rady - Ing. Anton Lacko  
 
Manažment spoločnosti 
 
Ing. Attila Tóth, PhD. –   Prezident spoločnosti 
Ing. Jozef Balun – Generálny riaditeľ NOVITECH a.s. a konateľ spoločnosti pFlow, s.r.o. 

a 121view Europe, s.r.o. 
Ing. Peter Birčák –   Riaditeľ a konateľ Novitech Tax, s.r.o.  
Ing. Martin Greš –  Finančný riaditeľ NOVITECH a.s. a konateľ spoločnosti 121view 

Europe, s.r.o. 
Ing. Gabriela Balunová –  Konateľka spoločnosti pFlow, s.r.o. 
 
Členstvo v organizáciách   
 
Knowledge4Innovation (K4I) 
European Business and Innovation Centre Network (EBN) 
IT Asociácia Slovenska (ITAS) 
Americká obchodná komora (AmCham) 
Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) 
Oracle Partner Network - Gold membership (OPN) 
IBM Business Partner – Software advanced (IBP) 
 



Predstavenstvo  
 
 
Predseda predstavenstva – Ing. Attila Tóth, PhD.  
Zakladateľ a prezident spoločnosti NOVITECH a.s. V rokoch 1999-2001 pôsobil ako 
člen predstavenstva a viceprezident pre Informačné služby spoločnosti VSŽ, a.s. Člen 
predstavenstva Knowledge for Innovation (www.knowledge4innovation.eu) a člen 
European Business Innovation Network (www.ebn.eu). V spoločnosti NOVITECH a.s. 
zastrešuje európske projekty.  
Kontakt: toth_attila@novitech.sk   
 
Podpredseda predstavenstva – Ing. Peter Birčák 
Podpredsedom predstavenstva sa stal v roku 2005. V spoločnosti NOVITECH a.s. 
pôsobil od roku 1993 na poste finančného riaditeľa. Na rovnakom poste pôsobil v rokoch 
2001 - 2003 v spoločnosti VSŽ INŽINIERING , s.r.o. a v rokoch 2003 - 2004 v 
spoločnosti VSŽ OCEKON, s.r.o. V súčasnosti zastáva funkciu výkonného riaditeľa 
spoločnosti Novitech Tax, s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti NOVITECH 
a.s.  
Kontakt: bircak_peter@tax.novitech.sk 
 
Člen predstavenstva - Ing. Jozef Balun  
Za člena predstavenstva bol zvolený v roku 2005. Má za sebou pôsobenie na Ústave 
experimentálnej fyziky v Košiciach, neskôr na Výskumnom ústave technológie riadenia v 
Prahe, a od roku 1992 v spoločnosti NOVITECH a.s., kde v súčasnosti zastáva pozíciu 
generálneho riaditeľa a zároveň je konateľom spoločností pFlow, s.r.o. a 121view 
Europe, s.r.o., ktoré sú dcérskymi spoločnosťami spoločnosti NOVITECH a.s. 
Kontakt: balun_jozef@novitech.sk  

Člen predstavenstva – Ing. Martin Greš 
Ing. Martin Greš zastáva v spoločnosti NOVITECH a.s. funkciu finančného riaditeľa. Má 
za sebou manažovanie Finančného úseku spoločnosti, úspešné štúdium Finančného 
manažmentu a kurzu Efektívny manažér na City Univerzite v Bratislave. Vo funkcii člena 
dozornej rady pôsobil od roku 2002 a vo funkcii člena predstavenstva pôsobí od roku 
2008. Je zároveň konateľom spoločnosti 121view Europe, s.r.o. 
Kontakt: gres_martin@novitech.sk 

Člen predstavenstva - Ing. Pavel Karlík 
Od roku 1994 do roku 2009 pôsobil vo funkcii riaditeľa a konateľa spoločnosti NOVITECH 
Bratislava, s.r.o. Je členom predstavenstva NOVITECH a.s. od roku 2002. Predtým dlhé 
roky pôsobil ako špecialista systémov riadenia na Ústave aplikovanej kybernetiky v 
Bratislave a špecialista automatizačnej techniky na Štátnom výskumnom ústave 
textilnom.  
Kontakt: karlik_pavel@novitech.sk  
 

  

http://www.knowledge4innovation.eu/
http://www.ebn.eu/
mailto:toth_attila@novitech.sk
mailto:bircak_peter@novitech.sk
mailto:gres_martin@novitech.sk
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Štruktúra Novitech Group

Novitech Group
•Spoločné firemné pravidlá
•Podporené jednotným spôsobom riadenia
•Zabezpečenie synergie pri dodávkach služieb
•Spoločné infraštruktúrne služby pre všetky spoločnosti
•Zabezpečenie financovania projektov a rozvoja firmy

•Podpora prevádzky 
a inovácia Daňové-
ho IS

•Rozvoj IS v rámci 
spolupráce v oblasti 
daní s EÚ 
(VIES, VATRef)

•Návrh a implemen-
tácia rozsiah-lych IS

•Hlavný zdroj perso-
nálnych kapacít pre 
vývoj IS

•Automatizácia 
biznis procesov 
(workflowy)

•Aplikačná integrá-
cia SW riešení (pro-
cesy, SW služby)

•SW aplikácie pre 
oblasť podpory 
firemných procesov

•Modelovanie pro-
cesov a špecifikácia 
IT systémov

•Rozpoznávanie a 
sledovanie objektov 
z video obrazu

•Sledovanie a 
vyhodnocovanie 
návštevnosti

•Služby pre ob-
chodné centrá a 
maloobchodné 
reťazce

•Algoritmy pre 
iTraffic a iSecurity

•Marketing v rámci EÚ

•Lokálny projekt 
manažment projektov 
v EÚ

•Konzultačné služby 
v EÚ

•Správa digitálneho 
obsahu

•Konzultačné služby 
v oblasti procesného 
riadenia

•Riešenia Balance 
Score Card

•Konzultácie pre 
písanie projektov a 
výziev z EU fondov

•Podpora riadenia 
grantových projektov

•Školiace centrum

•Vývoj e-learningo-
vých školení

•Realizácia certi-
fikovaných kurzov 
(inovácie, projektové 
riadenie)

•Hotelové služby 
a stravovacie zaria-
denie

•Konzultačné služby v oblasti projektového riadenia
•Konzultačné služby v oblasti IT služieb
•Riadenie EÚ projektov
•Marketing a riadenie vzťahov s verejnosťou



Personálna politika 
 
 
Skupina Novitech dbá na motiváciu, stabilizáciu, rozvoj a vzdelávanie svojich pracovníkov, nakoľko ich 
považuje za svoj najvýznamnejší potenciál. 
 
K 31.12.2014 sme zamestnávali 65 pracovníkov vrátane 6 zamestnankýň na materskej dovolenke. 
Prevažnú väčšinu zamestnancov tvorili konzultanti, IT špecialisti, programátori a analytici. Ich znalosti 
tvoria know-how firmy, ktoré je kľúčovým atribútom jej úspešnosti. Vekový priemer zamestnancov je 
42 rokov. Väčšina zamestnancov (88%) má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Prevažnú 
časť zamestnancov tvoria muži.  
 
Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania: 
88 % ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
12 % ukončené stredoškolské vzdelanie  
 
 
 
Štruktúra zamestnancov podľa veku:  
20-29 rokov –   3 %  
30-39 rokov – 42 %  
40-49 rokov – 35 % 
50-59 rokov – 15 % 
60-69 rokov -    5 % 

 
 

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia:                                                 

40 %  ženy           
60 %  muži   

 
 
 
 
Zamestnanci získali v roku 2014 nasledujúce odborné certifikáty:   
  
IBM Certified Infrastructure Deployment Professional - Maximo Asset Management V7.5 
IBM Information Management Solution Sales Professional v4 
IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server Network Deployment V8.0 
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Motivácia a stabilizácia pracovníkov 
 
V rámci personálnej politiky vytvára spoločnosť adekvátne pracovné podmienky a poskytuje systém 
benefitov, ktoré prispievajú k spokojnosti zamestnancov. 

Zamestnanci majú k dispozícii: 

• možnosti vzdelávania – školenia, kurzy, semináre, výučba anglického jazyka 
• športové aktivity  - volejbal, futbal, hokej, tenis, plaváreň, posilňovňa 
• celofiremné výlety,  
• MDD pre deti zamestnancov,  
• príspevky na kultúrne podujatia,   
• vernostné programy dlhoročným pracovníkom, 
• príspevky zamestnávateľa na stravné.  

Od roku 2009 majú okrem toho zamestnanci možnosť využiť na letné dovolenky apartmánový dom 
v Chorvátsku. 

Systém manažérstva kvality 
 
V spoločnosti NOVITECH a.s. je od roku 2001 úspešne zavedený a  udržiavaný systém manažérstva 
kvality (QMS) podľa ISO normy.  
 
Spoločnosti NOVITECH a.s., Novitech Tax, s.r.o. a pFlow s.r.o. boli v dňoch 29.-30.10.2013 
recertifikované a bol im udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009  
na nasledujúce činnosti: 
 
- dodávka konzultačných služieb v oblasti procesného riadenia, projektového riadenia a návrhu 

architektúry informačných systémov 
- implementácia komplexných integrovaných podnikových informačných systémov  
- implementácia procesných riešení 
- automatizácia procesov 
 
Certifikát je platný do roku 2016. 

 
V roku 2014 bol v spoločnostiach vykonaný dohľad nad certifikovaným systémom manažérstva kvality. 
Audítorský tím potvrdil, že NOVITECH a.s., pFlow, s.r.o. a Novitech Tax, s.r.o. spĺňajú požiadavky 
kvality vzťahujúce sa na predmet certifikácie. 
 

 
  



Významné projekty a riešenia v roku 2014 
 
Projekt: USSteel – EDMS I. a III. 
V roku 2014 bol ukončený rozvoj projektov EDMS na technológii IBM a Oracle, odovzdané kompletne 
zdrojové texty a zaškolení pracovníci zákazníka, aby od polovice roka 2014 prebrali ďalšiu údržbu 
a podporu úspešnej aplikácie fungujúcej u zákazníka viac ako 10 rokov pod svoju vlastnú správu. 
 
Projekt: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie – konzultačné služby 
Predmetom zmluvy s Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie (Publications Office of EU)  
sídliacim v Luxemburgu bolo poskytovanie konzultačných služieb v oblasti projektového riadenia 
a návrhu architektúry  pre IT projekty zákazníka. Môžeme povedať, že spoločnosť NOVITECH a.s. sa 
úspešne etablovala na európskom trhu. Viac ako 7 rokov úspešne poskytovala konzultačné služby pre 
Publications Office. V roku 2014 konzultačné služby boli poskytnuté hlavne pre projekt eTendering, 
ktorý bol úspešne zavedený do produkčnej prevádzky v rámci Európskej únie. Po 7 rokoch prebrala 
tieto služby spoločnosť Trasys, ktorej naša spoločnosť odovzdala know-how a časť našich 
pracovníkov prešla pod túto spoločnosť. 
 
Projekt: VšZP ADMIS CUD 
Okrem zabezpečovania štandardnej prevádzky subsystému ADMIS bola úspešne ukončená pilotná 
prevádzka modulu Centrálneho úložisko dokumentov (CUD), ktorá bude poskytovať postupne služby 
pre všetky subsystémy Komplexného informačného systému VšZP v rámci napĺňania strategického 
cieľa, ktorým je elektronizácia papierového úradu a tým minimalizácia súčasnej spotreby papiera vo 
všetkých oblastiach organizácie. Subsystém CUD bol zavedený do hromadnej prevádzky na prelome 
rokov 2014/2015. 
 
Projekt: RDS 
V roku 2014 boli voľné kapacity firiem skupiny Novitech poskytnuté na riešenie projektu RO RDS pre 
FS SR našej dcérskej spoločnosti Novitech Tax, s.r.o.. 
 
Projekty: VSE – WEB aplikácie 
Okrem štandardnej prevádzky už zavedených Web aplikácii Pochôdzky a VLaK (Vzdelávanie, 
lekárske prehliadky a kvalifikácie) bol zabezpečovaný rozvoj aplikácie VLaK a priamu komunikáciu 
s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (nemocnice) a bola implementovaná nová aplikácia 
Helpdesk KAM. 
 
Projekty: QlikView – Manažérske informačné systémy 
V roku 2014 Novitech pokračoval v tvorbe a predaji riešení vytvorených v prostredí Business 
Intelligence nástroja QlikView. Popri rozvoji a rozširovaní riešení u existujúcich zákazníkov pre retail 
v oblasti controllingu, rozšírili sme naše produktové portfólio o riešenie pre výrobne podniky z oblasti 
Automotive a o systém pre automatizáciu tvorby kontrolných výkazov DPH. 
 
Projekty: 121view 
Okrem už zavedených projektov sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti pre obchodné centrá 
a malo-obchodné reťazce, boli vyvinuté ďalšie služby v oblasti VCA (Video Content Analytics), a to: 
sArea v oblasti security: automatické otváranie brán a dverí na základe rozpoznania tváre či 
rozpoznania evidenčného čísla vozidla iTraffic pre automatickú tvorbu štatistík  z dopravy a výpočet 
tzv. „average waiting time“, teda priemernej čakacej doby vozidiel na jednotlivých križovatkách. 
 
Projekt: 3D tlač a správa obsahu 
V našom inovačnom centre bola inštalovaná 3D tlačiareň, na ktorej bola vytlačená nami navrhnutá 
miniatúrna vodná turbína, ktorá bola odskúšaná na rieke Hornád, kde má generovať elektrinu pre 
experimentálnu farmu, na ktorej sú vyvíjané aj vyššie spomenuté algoritmy pre iSecurity v rámci sArea 
programu. Skúsenosti získané s technológiou 3D tlače plánujeme využiť na tvorbu informačného 
a distribučného systému produkčného know-how pre produkciu na 3D tlačiarňach. Projekt sa realizuje 
v rámci nášho certifikovaného Inovačného centra. 
 
Projekty: CASE ERP 
V roku 2014 sme úspešne pokračovali v podpore podnikového informačného systému CASE*ERP 
u našich existujúcich zákazníkov. ERP balík je určený pre riadenie stredne veľkých spoločností 
s potrebou spracovania veľkého objemu dát. Je postavený na báze CASE technológie v prostredí 
databázy firmy ORACLE. 



 
Marketing zameraný na EU trhy 
V roku 2014 sme sa rozhodli zamerať marketing pre naše overené konzultačné služby na trhy EÚ. 
Podali sme niekoľko ponúk či už priamo alebo spoločne s našimi partnermi v zahraničí ako Unisys, 
Actimage, Ernst and Young a Charles Oakes. Niektoré ponuky boli úspešné a prešli do ďalšieho kola 
resp. boli uzavreté „framework contracty“ na dodávku služieb pre DGTAXUD (Riaditeľstvo daní a ciel), 
EU LISA (EU agentúra pre  IS s vysokou bezpečnosťou), EU Council (Rada Európy), EIB (Európska 
Investičná Banka) a EEA (EU enviromentálna agentúra). Novitech sa taktiež aktívne zapojil do 
podávania projektov (Izone, InnoCreate, iTraffic) v rámci výziev H2020. 

  



Finančná správa 
 
 
Rok 2014 z celkového pohľadu dosiahnutých finančných ukazovateľov celej skupiny Novitech Group 
možno hodnotiť pozitívne. Spoločnosť NOVITECH a.s. dosiahla za rok 2014 konsolidované tržby vo 
výške viac ako 6,4 mil. € a konsolidovaný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 1,9 mil. €.   
 
Hodnoty sledovaných ukazovateľov ako dosiahnutá pridaná hodnota, konsolidovaný EBIT, 
hospodárky výsledok po zdanení či celková dlhodobá finančná stabilita nasvedčujú tomu, že si 
skupina Novitech Group aj v tomto roku udržala primeranú výkonnosť a rentabilitu investovaného 
kapitálu, či už vo forme vloženého finančného kapitálu alebo odborného potenciálu svojich 
zamestnancov, čo možno považovať za kľúčové.     
 
 
 
Tržby NOVITECH a.s. za rok 2014 
 
Spoločnosť dosiahla za rok 2014 celkové tržby vo výške 2 010 864 €. V porovnaní s predošlým rokom 
to predstavuje podstatný nárast, a to o takmer 84%. Na dosiahnutej úrovni celkových tržieb sa 
najväčšou mierou podieľali tržby z predaja vlastných služieb, ktoré spoločnosť dosiahla vo výške 
1 996 611 €. 
 

Prehľad tržieb spoločnosti NOVITECH a.s. 
 
Ukazovateľ  (v €) 2012 2013 2014 
Tržby z predaja tovaru 300 300 14 253 
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 249 927 1 097 748 1 996 611 
Tržby spolu 1 250 227 1 098 048 2 010 864 
 
 

 
 
 
 
Spoločnosť NOVITECH a.s. ako materská spoločnosť spolu so svojimi dcérskymi 
spoločnosťami Novitech Tax, s.r.o., pFlow, s.r.o., 121view Europe s.r.o. a BPM Consulting, s.r.o. 
(ďalej len Novitech Group), zaznamenala v roku 2014 celkové konsolidované tržby vo výške         
6 376 401 €, čo v porovnaní s predošlým rokom predstavuje nárast o 37%.  
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Prehľad konsolidovaných tržieb  Novitech Group 
 
Ukazovateľ  (v €) 2012 2013 2014 
Konsolidované tržby z predaja tovaru 5 280 300 14 253 
Konsolidované tržby z predaja vlastných výrobkov 
a služieb 7 029 555 4 651 889 6 362 148 

Konsolidované tržby spolu 7 034 835 4 652 189 6 376 401 
 
 
 

 
 
 
 
Hospodárske výsledky NOVITECH a.s. za rok 2014 
 
Celkový konsolidovaný hospodársky výsledok spoločnosti NOVITECH a.s. za rok 2014 bol dosiahnutý 
vo výške 1 908 186 €, čo predstavuje oproti roku 2013 pozitívny nárast. Pri hodnotení tohto 
ukazovateľa možno konštatovať, že na jeho výške sa najväčšou mierou podieľali dosiahnuté 
hospodárske výsledky vo svojich dcérskych spoločnostiach, a to predovšetkým v Novitech Tax s.r.o.. 
 

Vývoj  a štruktúra konsolidovaného hospodárskeho výsledku spoločnosti NOVITECH a.s. 
 
Ukazovateľ  (v €) 2012 2013 2014 
Konsolidovaný výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 223 816 1 213 057 2 421 990 
Konsolidovaný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 52 331 33 031 32 905 
Konsolidovaný výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0 0 0 
Konsolidovaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
(HV) 1 835 005 935 869 1 908 186 
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Doplňujúce finančné ukazovatele spoločnosti NOVITECH a.s. 
 
Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s. 2012 2013 2014 
Pridaná hodnota (v €) 518 868 460 437 766 237 
EBIT DA (v €) 54 999 74 684 476 158 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (v  €) 1 740 448 1 878 809 1 403 568 
ROA (v %) 60,439 64,873 57,020 
ROE (v %) 71,697 73,062 65,486 
Pohotová likvidita 2,59 0,25 1,14 
Bežná likvidita 4,03 4,88 2,68 
Celková likvidita 4,03 4,88 2,68 
Čistý pracovný kapitál (v €) 1 225 715 1 089 960 445 489 
Doba obratu krátkodobých pohľadávok (v dňoch) 171 433 123 
Obrat (využitie) celkových aktív 0,435 0,383 0,882 
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2014 2013
MAJETOK SPOLU 2 281 001 2 865 902
TOTAL ASSETS
Neobežný majetok 1 542 548 1 476 550
Non-current assets
Dlhodobý nehmotný majetok 18 217 18 217
Long-term intangible assets
Dlhodobý hmotný majetok 197 804 220 624
Long-term tangible assets
Dlhodobý finančný majetok 1 326 527 1 237 709
Financial investments
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 828 438 828 438
Financial investments in subsidiaries
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely vrátane preddavkov 498 089 409 271
Other financial investments incl. advance payments
Obežný majetok 710 672 1 370 556
Current assets
Zásoby 406 816
Inventory
Dlhodobé pohľadávky 0 0
Non-current receivables
Krátkodobé pohľadávky 674 185 1 300 971
Current receivables
Finančné účty 36 081 68 769
Financial accounts
Časové rozlíšenie 27 781 18 796
Accruals

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 2 281 001 2 865 902
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Vlastné imanie 1 986 113 2 544 677
Equity
Základné imanie 331 940 331 940
Issued capital
Kapitálové fondy 353 548 353 548
Equity (capital) accounts
Fondy zo zisku 0 0
Retained earnings
Výsledok hospodárenia minulých rokov  0 0
Profit/loss from previous years
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/ 1 300 625 1 859 189
Net profit/loss
Záväzky 288 308 303 573
External liabilities
Krátkodobé rezervy 11 599 9 649
Short-term reserves
Dlhodobé záväzky 11 526 13 328
Non-current liabilities
Krátkodobé záväzky 265 183 280 596
Current liabilities
Krátkodobé finančné výpomoci 0 0
Current financial helps
Bankové úvery 0 0
Bank loans
Časové rozlíšenie 6 580 17 652
Accruals 

Súvaha spoločnosti Novitech a.s. (v €)
Balance Sheet of Novitech a.s. (in €)



2014 2013
MAJETOK SPOLU 5 236 035 3 875 027
TOTAL ASSETS
Neobežný majetok 795 701 722 077
Non-current assets
Dlhodobý nehmotný majetok 0 216
Long-term intangible  assets
Dlhodobý hmotný majetok 251 397 266 375
Long-term tangible assets
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 18 217 18 217
Advance payment for intangible and tangible long-term assets
Dlhodobý finančný majetok 526 087 437 269
Financial investments
Obežný majetok 3 655 411 2 869 574
Current assets
Zásoby 430 6 857
Inventory
Dlhodobé pohľadávky 0 0
Non-current receivables
Krátkodobé pohľadávky 1 874 171 1 084 208
Current receivables
Finančné účty 1 780 810 1 778 509
Financial accounts
Časové rozlíšenie 784 923 283 376
Accruals 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 5 236 035 3 875 027
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Vlastné imanie 2 671 608 1 738 205
Equity
Základné imanie 331 940 331 940
Issued capital
Kapitálové fondy 353 548 353 548
Equity (capital) accounts
Fondy zo zisku 11 659 11 659
Retained earnings
Výsledok hospodárenia minulých rokov  151 760 152 521
Profit/loss from previous years
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/ 1 905 252 955 685
Net profit/loss
Podiely iných spoločníkov -82 551 -67 148
Interests of other partners
Záväzky 1 511 976 705 548
External liabilities
Rezervy 46 039 41 755
Reserves
Dlhodobé záväzky 17 152 18 312
Non-current liabilities
Krátkodobé záväzky 1 448 785 645 481
Current liabilities
Bankové úvery 0 0
Bank loans
Pasívny konsolidačný rozdiel 272 376 1 156 783
Badwill
Časové rozlíšenie 780 075 274 491
Accruals 

Konsolidovaná súvaha spoločnosti Novitech a.s. (v €)
Consolidated balance Sheet of Novitech a.s. (in €)



2014 2013
Čistý obrat 2 010 864 1 098 048
Net turnover
Výnosy z hospodárskej činnosti 2 026 934 1 113 673
Operating revenues
Tržby z predaja tovaru 14 253 300
Revenue from sale of merchandise
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 996 611 1 097 748
Revenue from sale of self manufactured goods and services
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 16 070 15 625
Other operating revenues
Náklady na hospodársku činnosť 1 578 830 1 070 873
Operating expenses
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 076 219
Costs of goods sold
Výrobná spotreba 36 022 39 969
Cost of materials used in manufacturing
Služby 1 197 529 597 423
Services
Osobné náklady 298 843 354 080
Payroll
Dane a poplatky 2 059 2 288
Taxes and fees
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného a hmotného majetku 28 054 31 884
Depreciation and adjustments on intangible and tangible long-term assets
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 247 45 010
Other operating expenses
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 448 104 42 800
Operating profit/loss
Pridaná hodnota 766 237 460 437
Added value
Finančné výnosy 994 196 1 897 278
Financial revenues
Finančné náklady 38 732 61 269
Financial expenses
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 955 464 1 836 009
Profit/loss from financial operations
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanení 1 403 568 1 878 809
Profit/loss of current accounting period before taxation
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná 103 549 19 405
Income tax on ordinary income due
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená -606 215
Income tax on ordinary income deferred
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 300 625 1 859 189
Profit/loss of current accounting period after taxation

Výkaz ziskov a strát spoločnosti Novitech a.s. (v €)                                                                                      
Income statement of Novitech a.s. (in €)



2014 2013
Tržby z predaja tovaru 14 253 300
Revenue from sale of merchandise
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 076 219
Costs of goods sold
Obchodná marža 3 177 81
Trade margin
Výroba 6 362 148 4 651 889
Production
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 362 148 4 651 889
Revenue from sale of self manufactured goods and service
Výrobná spotreba 2 163 570 1 519 557
Cost of materials used in manufacturing
Spotreba materiálu, energie a ostaných neskladovateľných dodávok 121 033 108 855
Raw materials and utilities used
Služby 2 042 537 1 410 702
Services
Pridaná hodnota 4 201 755 3 132 413
Added value
Osobné náklady 1 723 876 1 784 203
Payroll
Dane a poplatky 5 289 4 888
Taxes and fees
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 19 540 21 033
Other operating revenues
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 824 59 109
Other operating expenses
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 60 316 92 189
Amortization of intangible and depreciation of tangible long-term assets
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 421 990 1 213 057
Operating profit/loss
Finančné výnosy 72 864 146 125
Financial revenues
Finančné náklady 39 959 113 094
Financial expenses
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 32 905 33 031
Profit/loss from financial operations
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná 547 394 312 566
Income tax on ordinary income due
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená -685 -2 347
Income tax on ordinary income deferred
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 1 908 186 935 869
Profit/loss from operations
Mimoriadne výnosy 0 0
Extraordinary revenues
Mimoriadne náklady 0 0
Extraordinary expenses
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0 0
Extraordinary profit/loss
Hospodársky výsledok z podielov 0 0
Profit/loss from investments in subsidiaries
Výsledok hospodárenia pripadajúci na konsolidačný rozdiel 0 0
Elimination of the profit before acquisitions in the financial year
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 908 186 935 869
Profit/loss of current accounting period
z toho Výsledok hospodárenia pripadajúci na podiely iných spoločníkov 2 934 -19 816
Minority interests

POZNÁMKA/ Notes: 

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát spoločnosti Novitech a.s. (v €)                                                                                                                    
Consolidated income statement of Novitech a.s.(in €)

Úplná účtovná závierka  spoločnosti Novitech a.s. za rok 2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výročnej správy 
za rok 2014. Úplné znenie účtovnej závierky je aj uložené k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a v Registri 
účtovných závierok.

The 2014 financial statement of Novitech a.s. is an integral part of this Annual Report 2014 The financial 
statement in full is available for review at the Head Office of the company and in the Register of financial 
statements. 



Stanovisko dozornej rady   
 

 
Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú závierku NOVITECH a.s. za rok 2014 a konštatuje, že bola 
spracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve. Účtovné výkazy a ostatné podklady v rámci riadnej 
účtovnej závierky sú úplné, vykazované údaje k 31.12.2014 pravdivo zobrazujú výsledky 
hospodárenia. 
 
Dozorná rada konštatuje, že riadna účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou 
EkosAudit, s.r.o. Košice, Licencia SKAU č. 543, ktorá v audítorskej správe zo dňa 16.4.2015 uvádza, 
že riadna účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti 
NOVITECH a.s. k 31.12.2014, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému 
dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. 
 
Dozorná rada preskúmala návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2014, s ktorým súhlasí. 
 
Na základe uvedeného dozorná rada spoločnosti NOVITECH a.s. odporúča valnému zhromaždeniu 
schváliť výročnú správu za rok 2014, riadnu účtovnú závierku za rok 2014 a návrh predstavenstva na 
rozdelenie zisku za rok 2014. 
 
Košice, 27.4.2015   
 
 

                                                        
Zuzana Dubovecká 
predsedníčka dozornej rady  
NOVITECH a.s. 
 
 

 
  



Kontakty  

NOVITECH a.s. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel. : +421/55 3274 111  
Fax : +421/55 622 10 43 
www.novitech.sk 

Novitech Tax, s.r.o. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 3274 234  
Fax: +421/55 3274 247 
www.tax.novitech.sk 

pFlow, s.r.o. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 3274 283 
www.pflow.sk 

BPM Consulting, s.r.o. 
Timonova 27 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 7898 407  
Tel.: +421/55 3274 431 
Fax: +421/55 7898 407 
www.bpmc.sk 

121view Europe s.r.o.  
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel. : +421/55 3274 214  
Fax : +421/55 622 10 43 
www.121view.eu 
 
e-Content Store Sarl. 
89E Parc d' Activities 
L-8308  Capellen 
Luxembourg  
Tel: + 35/ 2 269 535 63  
www.econtent.lu 
 
NOVITECH Partner s.r.o. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 3274 400  
Fax: +421/55 3274 429 
www.teledom.sk 
 
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. 
Komárňanská cesta 1 
940 64 Nové Zámky 
Tel.: +421/35 6400 822  
Fax: +421/35 6400 822 
www.nz.novitech.sk 
 
 

http://www.novitech.sk/
http://www.novitech.sk/
http://www.pflow.sk/
http://www.bpmc.sk/
http://www.121view.eu/
http://www.econtent.lu/
http://www.teledom.sk/
http://www.nz.novitech.sk/


NOVITECH Bratislava, s.r.o. 
Trnavská cesta 80 
821 02  Bratislava 
Tel.: +421 903 653 116 
 
 
NOVITECH Banská Bystrica, s.r.o. 
Medený Hámor 15 
974 01 Banská Bystrica 
Tel.: +421/48 4123 013-14 
Fax: +421/48 4123 015  
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