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Vážení kolegovia,

štátny podnik Rudné bane pokračoval aj 
v roku 2021 v doterajších činnostiach spo-
jených s historickými úlohami vyplývajúci-
mi z programu útlmu rudného baníctva na 
niektorých lokalitách v Slovenskej republi-
ke. Zároveň sme boli nútení sa sústrediť 
na stav, v akom sa náš podnik nachádzal 
pri prebratí vedenia.

Počas roka 2021 sme s tímom podniko-
vého riaditeľstva štátneho podniku vyko-
nali dôkladné inventarizácie, preverovania 
a analýzy majetku, právnych a faktických 
vzťahov, stavu plnenia útlmového progra-
mu a stavu plnenia zverených povinností. 
Interné audity odhalili častokrát neblahý 
skutkový stav, ako aj chýbajúce informácie 
a dokumentáciu.

V spolupráci so zakladateľom štátneho 
podniku – Ministerstvom hospodárstva  
SR – sme zrušili verejné obstarávania na 
dva projekty v celkovej predpokladanej 
hodnote 8,9 mil EUR, ktoré boli vyhlásené 
bez dostatočného finančného krytia. Záro-
veň sme pripravovali spolu s realizátormi 
podmienky na uskutočnenie dvoch saná-
cii environmentálnych záťaží na lokalitách 
Pezinok a Banská Štiavnica, ktoré by sa 
mali dokončiť v roku 2022. V roku 2021 
bola ukončená sanácia havárie odkaliska 
č. 2 na lokalite Liptovská Dúbrava v celko-
vom objeme 2,28 mil eur. 

V oblasti nakladania s majetkom sme pri-
stúpili k transparentnému a modernému 
predaju prebytočného majetku v správe 
štátneho podniku prostredníctvom verej-
ných elektronických aukcií. Najmä v dô-
sledku tejto zmeny dosiahol štátny podnik 
prevádzkový zisk za rok 2021 vo výške 
138 750 Eur, čo je oproti roku 2020 zvýše-

I. Úvodné slovo riaditeľa

Mgr. Peter Žitňan 
riaditeľ podniku

nie o takmer 600 %. Auditom úložísk ban-
ských odpadov v správe štátneho podniku 
Rudné bane sme identifikovali aj niektoré 
možnosti ich alternatívneho využitia. Bude 
potrebné vykonať dôkladné analýzy, ktoré 
umožnia posúdiť ďalší režim využitia alebo 
sanácie týchto úložísk. 

Ďalším nedostatkom, ktorý sme zistili je, 
že štátny podnik nesystémovo a bez po-
trebného administratívneho vybavenia 
vypláca osobitné príspevky baníkom ako 
druh sociálnej dávky. Spoločne s Minister-
stvom hospodárstva SR sme spustili kroky 
smerujúce k odovzdaniu tejto agendy Mi-
nisterstvu práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. 
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Štiavnice a k presťahovaniu podnikového 
riaditeľstva do priestorov Žemberovského 
domu na Námestí Sv. Trojice. V dôsledku 
zmeny sídla došlo k omladeniu pracov-
ného kolektívu a bol rozviazaný pracovný 
pomer so šiestimi pracovníkmi s priemer-
ným vekom 70 rokov.

Zmapovanie stavu štátneho podniku 
a činností, ktoré vykonával do roku 2021, 
umožnia pristúpiť k spracovaniu koncep-
cie jeho ďalšieho fungovania počas roka 
2022 s víziou na ďalšie obdobie.

V roku 2021 štátny podnik zasahoval aj pri 
krízových situáciách v starých banských 
dielach. Režim takýchto zásahov však ne-
korešponduje s platnou legislatívou a zve-
renými činnosťami štátneho podniku.
  
Z uvedeného dôvodu sme spustili s Hlav-
ným banským úradom a Ministerstvom 
hospodárstva SR práce na legislatívnej 
zmene a úprave povinností osôb vo vzťa-
hu ku starým banským dielam. Táto akti-
vita je momentálne v stave intenzívnych 
rokovaní.
 
V januári 2021 došlo k zmene sídla štátne-
ho podniku z Banskej Bystrice do Banskej 
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II. Základná charakteristika podniku
II.1 Identifikačné údaje

Názov podniku Rudné bane, štátny podnik

Právna forma: Štátny podnik

Sídlo podniku: Kammerhofská 25, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: IČO: 00007838

IČ DPH: SK2020459210

Zakladateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, odd. Pš, Vložka číslo: 25/S

Kancelárie riaditeľstva Rudné bane, š.p.  
Banská Štiavnica
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Zriadenie podniku
Rudné bane, štátny podnik Banská Bystrica 
boli zriadené 1.7.1989 zakladacou listinou 
Federálneho ministerstva hutníctva, stro-
járstva a elektrotechniky č. 25/1989 zo dňa 
26.6.1989 podľa zákona č. 88/1988 Zb. 
o štátnom podniku v znení neskorších 
predpisov a prevzali nástupníctvo po za-
niknutom národnom podniku Rudné bane. 
V súčasnosti sú právne pomery upravené 
zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podni-
ku v znení neskorších predpisov.

Charakteristika činnosti štátneho  
podniku
Útlmový program v odvetví rudného baníc-
tva bol schválený uznesením vlády ČSFR
440/1990 a uzneseniami vlády SR 
č. 246/1991, č. 252/1993 a č. 621/2000. 
Úlohou zabezpečiť útlmový program v od-
vetví rudného baníctva boli poverené pod-
niky Rudné bane, š.p. Banská Bystrica, 
Železorudné bane, š.p. Spišská Nová Ves, 
Uranpres, š.p. Spišská Nová Ves a Banské 
stavby, š.p. Prievidza. V procese rôznych 
organizačných zmien súvisiacich s priva-
tizáciou, bola realizácia časti útlmového 
programu delimitovaná z týchto podnikov 
do štátneho podniku Rudné bane. Z citova-
ných uznesení vlády SR vyplynula pre Rud-
né bane, š.p. povinnosť vypracovať plány 
zabezpečenia a likvidácie pre jednotlivé 
lokality zaradené do útlmového programu 
a vykonať ich realizáciu.

Od tohto obdobia je realizácia útlmového  
programu hlavnou náplňou činnos-
ti štátneho podniku. Útlmový program je  
realizovaný z prostriedkov štátneho roz-
počtu schválených pre Ministerstvo hospo-
dárstva SR v členení na sociálne úhrady 
a technické práce.

Technické práce
Spočívajú v likvidácii a zabezpečovaní ban-

ských diel (pod povrchom) a v odstraňo-
vaní jednoúčelových objektov na povrchu 
bývalých závodov, vrátane rekultivácie po-
zemkov a odstraňovania následkov na ži-
votnom prostredí po dlhodobej intenzívnej 
banskej, úpravárenskej a hutníckej činnosti 
podľa požiadaviek orgánov štátnej správy.

Útlm
Plány zabezpečenia a likvidácie boli schvá-
lené rozhodnutiami na lokality (bývalé zá-
vody Rudných baní) Banská Štiavnica, 
Hodruša-Hámre, Dúbrava, Pezinok, Mala-
chov – Špania Dolina, Kokava nad Rima-
vicou a Stará Kremnička. Plán likvidácie 
bol schválený aj na hutu vo Vajskovej, kto-
rá bola delimitovaná š. p. Rudné bane zo 
Závodu Slovenského národného povstania 
a.s., kde sa spracovávali koncentráty s ob-
sahom antimónu z bývalých banských zá-
vodov Dúbrava a Pezinok.

Útlmový program bol schválený aj pre ban-
ské a spracovateľské prevádzky bývalého 
štátneho podniku Železorudné bane Spiš-
ská Nová Ves. Tu boli schválené plány za-
bezpečenia a likvidácie pre lokality (býva-
lé závody) Rudňany, Smolník, Rožňava, 
Slovinky a ďalej na lokality Nová Štôlňa – 
Gezwäng, Smolnícka huta – Füchtenhübel.

Na základe uznesenia vlády SR 
č. 621/2000 k správe o plnení útlmového 
baníctva schválilo Ministerstvo hospodár-
stva SR v roku 2000 plány na likvidácie 
ďalších banských diel na Gemeri, pred-
tým nezaradených do útlmového progra-
mu na lokalitách Sirk – Železník, Sinec, 
Hnúšťa-Samo a lomu Polom pri Hnúšti. 

Na základe zákona č. 219/2007 Z.z., kto-
rým sa novelizoval zákon č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného bohatstva 
(banský zákon) v znení neskorších predpi-
sov, prešla povinnosť zabezpečovať a lik-

II.2 Vznik a poslanie podniku
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vidovať staré banské diela a ich následky, 
ktoré ohrozujú verejný záujem z Minister-
stva životného prostredia SR na Minister-
stvo hospodárstva SR, vrátane povinnosti 
vysporiadať aj prípadné škody na hmotnom 
majetku spôsobené pri zabezpečovaní ale-
bo likvidácii starých banských diel (usta-
novenie § 35 ods. 4 banského zákona).  
Ministerstvo hospodárstva SR od účinnosti 
predmetnej novely zákona t.j. od 1.10.2007 
na základe tohto ustanovenia každoroč-
ne prideľuje na tento účel dotáciu. V roku 
2021 bol prijímateľom tejto dotácie vo výš-
ke 100 tis. eur š.p. Rudné bane.

Sociálna oblasť
Rudné bane, š.p. vyplácajú osobitný prí-
spevok baníkom a bývalým zamestnancom 
štátnych podnikov, ktoré boli zaradené do 
útlmového programu v odvetví rudného ba-
níctva na základe zákona č. 408/2015 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baní-
kom v znení neskorších predpisov a o zme-
ne a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov. Vykonávacou vyhláškou Minis-
terstva hospodárstva SR č. 244/2009 Z.z. 
o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje 
nárok na osobitný príspevok baníkom, boli 
Rudné bane š.p. od 20.6.2009 určené ako 
subjekt, u ktorého sa má uplatňovať nárok 
na osobitný príspevok baníkom za všet-
ky organizácie v rámci celého Slovenska. 

Na základe § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 
o sociálnom poistení, prebrala Sociálna 
poisťovňa od 1. januára 2004 od zamest-
návateľov výplatu plnení vyplývajúcich zo 
zodpovednosti zamestnávateľa za ško-
du pri pracovnom úraze alebo choroby 
z povolania, ktoré vznikli pred 26. novem-
brom 1993. To znamená, že Sociálna po-
isťovňa má plniť všetky nároky vyplývajú-
ce zo zodpovednosti zamestnávateľa za 
škodu pri pracovnom úraze alebo choro-
by z povolania, ktoré boli uplatnené po  
1. januári 2004 bez časového obmedzenia. 

Šachta  Ludovika  
Špania Dolina
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III. Činnosť podniku
Činnosť štátneho podniku je usmerňovaná podľa plánov činnosti na jednotlivé roky a je 
zameraná na:
1. Realizáciu „Útlmového programu rudného baníctva od 01.07.1990 pre oblasť doto-
vanej ťažby a úpravy rúd železných a neželezných kovov a jeho dopad na bansko-sta-
vebnú a geologicko-prieskumnú činnosť, ktoré vykonávajú štátne podniky v Slovenskej 
republike.

2. Technické práce: likvidácia následkov po banskej a hutníckej činnosti, zabezpečenie 
hlavných banských diel, banských diel, likvidácia povrchových objektov, rekultivácia háld, 
výsypiek, lomov, odkalísk, terénne úpravy lesnej a pôdohospodárskej pôdy.

3. Sociálna oblasť: plnenie povinností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy v zmysle vy-
plácania osobitného príspevku baníkom (OPB) a vyplácanie deputátneho plnenia.

Prehľad vybraných ukazovateľov v eur
Ukazovateľ 2021 2020 2019
Celkové výnosy z hospodárskej činnosti  2 997 843   4 445 898   2 171 701  
Celkové náklady na hospodársku činnosť  2 800 068   4 415 716   2 074 072  
EBITDA  198 323   48 621   96 657  
Výsledok hospodárenia pred zdanením  176 409   28 983   96 557  
Výsledok hospodárenia po zdanení  138 750   19 876   74 601  
Neobežný majetok  700 302   720 478   606 603  
Obežný majetok  2 365 184   3 486 460   1 810 851  
Vlastné imanie  2 127 525   2 008 789   2 069 749  
Bankové úvery  -   -   -  
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov  23   28   29  
Celková likvidita firmy  2,61   1,64   7,36  
Celková zadĺženosť firmy 31% 52% 14%
Rentabilita vlastného imania (ROE) 8,30% 1,40% 4,60%

Štruktúra dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v eur
Titul 2021 2020 2019
Celkové dotácie + príspevok 3 369 863 6 016 116 2 040 945
Dotácie zo ŠR na Technické práce 2 327 552 4 983 116 1 170 445
Dotácie zo ŠR na Staré banské diela 100 000 100 000 100 000
Dotácie zo ŠR na úhradu OPB 912 311 900 000 735 000
Deputát (nezapočítava sa do sociálnych úhrad) 30 000 33 000 35 500

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR a dotácie
V roku 2021 boli podniku Rudné bane pridelené prostriedky a dotácie zo štátneho roz-
počtu v celkovej výške 3 369 863 eur.
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III.1 Ekonomická a finančná výkonnosť

Ukazovateľ  eur

Majetok spolu 3 069 796

Neobežný majetok spolu 700 302

z toho:
a) dlhodobý nehmotný 0

b) dlhodobý hmotný 700 302

Obežný majetok 2 365 184

z toho:

a) zásoby 16 613

b) dlhodobé pohľadávky -

c) krátkodobé pohľadávky 154 059

d) finančné účty 2 194 512

Časové rozlíšenie 4 310

Spolu vlastné imanie a záväzky 3 069 796

Vlastné imanie 2 127 525

z toho:

a) základné imanie 1 850 289

b) fondy 138 486

c) výsledok hospodárenia minulých rokov -

d) výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 138 750

Záväzky spolu 942 233

z toho:

a) rezervy 26 339

b) dlhodobé záväzky 8 071

c) krátkodobé záväzky 907 823

d) daňové úvery a výpomoci -

Časové rozlíšenie spolu 38

Vybrané ekonomické ukazovatele - majetok štátu v správe podniku k 31. decembru 2021
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III.2 Organizačné usporiadanie podniku

Podľa súčasnej organizačnej štruktúry majú Rudné bane, š.p. celkom 22 zamestnancov. 
Organizačná štruktúra štátneho podniku je členená na dve strediská - podnikové riaditeľ-
stvo Banská Štiavnica a stredisko Spišská Nová Ves, ktoré sa ďalej členia na jednotlivé 
odbory a úseky.

dočasné pracovisko 
Banská Bystrica

Stredisko 
Spišská Nová Ves

Podnikové riaditeľstvo 
Banská Štiavnica

Odbor 
TECHNICKÝ

Úsek  
Slovinky

Odbor  
PREVÁDZKY

Útvar 
ÚTLMU

Odbor  
EKONOMICKÝ

Útvar 
EKONOMICKÝ A PERSONÁLNY

Mgr. Peter Žitňan 
riaditeľ podniku

Dozorná rada
1. Predseda - doc.JUDr. Boris Balog PhD.

2. člen - doc.JUDr. Jaroslav Klátik PhD.
3. člen - Patzová Lýdia

4. člen - Ing. František Pramuka 
 5. člen - Ing. Roman Achimský

Kancelária 
riaditeľa
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III.3 Personálna a mzdová oblasť
Štruktúra zamestnancov 
Za obdobie 1-12/ 2021 podnik zabezpečoval svoju prevádzkovú činnosť s priemerným
evidenčným stavom 22 zamestnancov.

Pohyb zamestnancov v období 1-12/2021:
■ odchod do starobného dôchodku: 6
■ ukončenie PP dohodou podľa § 60 ZP: 8
■ ukončenie PP výpoveďou § 63 ZP: 0
■ materská dovolenka: 0
■ prijatie do zamestnania: 4
■ úmrtie: 0

Štruktúra zamestnancov Rudné bane, š.p. podľa zaradenia
Podnikové 
riaditeľstvo 
Banská 
Štiavnica

Dočasné 
pracovisko  
Banská 
Bystrica

Stredisko 
Spišská 
Nová Ves

Úsek 
Slovinky Spolu

Počet zamestnancov 5 3 4 10 22
z toho vedúci 2 0 1 0 0
z toho THP 5 2 4 2 13
z toho robotníci 0 1 0 8 9
v tom ženy 2 1 2 1 6
podzemie 0 0 0 0 0

Vývoj priemerného evidenčného početu zamestnancov Rudné bane, š.p.

37

30

20

10

0

32 32 32
29 26 22

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14% 
31-40 r.

23% 
41-50 r.

36% 
51-60 r.

27% 
60+ r.

Vekové zloženie
■ od 20 do 30 rokov 0 
■ od 31 do 40 rokov 3 
■ od 41 do 50 rokov 5
■ od 51 do 60 rokov 8 
■ nad 60 rokov 6

Štruktúra zamestnancov podľa veku v %



10Činnosť podniku | Výročná správa 2021

Osobné náklady
V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Podnikovej kolektívnej zmluvy platnej pre rok 
2021 a stavu plnenia hospodárskeho výsledku podniku, podnik vyplatil: 
- platnú tarifnú mzdu zamestnanca v plnej výške, 
- v podnikovej kolektívnej zmluve dohodnuté nadtarifné zložky mzdy,
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v III. pilieri,
- odmeny pri životných jubileách a odchode do dôchodku v závislosti od odpracovaných
  rokov

Vývoj priemernej mesačnej mzdy Rudné bane, š.p. v eur

974
1000

500

0

991 1009 1018 1110
1290 1263

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2021 2020
Mzdové náklady 351 915 433 954
Náklady na sociálne zabezpečenie 247 988 281 213
Rezerva na zamestnanecké pôžitky - -
Ostatné osobné náklady (odmeny členom DR) 9 000 9 000
Osobné náklady celkom 608 903 724 167

Osobné náklady Rudné bane, š.p. v eur

Odmeny členov štatutárnych orgánov
a) Ročná odmena riaditeľa štátneho podniku  
Za dosiahnuté hospodárske výsledky 
v roku 2021 bola riaditeľovi štátneho pod-
niku vyplatená ročná odmena 1000 EUR.

b) Ročná odmena členom Dozornej rady š. p.
Zákon o štátnom podniku č. 111/1990 Zb. 
stanovuje v § 20 ods. 10, ročnú odmenu
z podielu na zisku člena Dozornej rady 
maximálne vo výške 5% z ročnej odmeny
z podielu na zisku priznanej riaditeľovi 
štátneho podniku. Na základe uvedené-
ho bola za výsledky hospodárskeho roku 
2021 vyplatená členom Dozornej rady
ročná odmena z podielu na zisku vo výške 
0 EUR.

c) Mesačná odmena
Mesačná odmena člena dozornej rady 
je 250 EUR. Celková suma vyplatených 
mesačných odmien členom Dozornej rady 
v období január-december 2021 predsta-
vuje:
 
doc. JUDr. Boris Balog PhD. 0,00 EUR
doc. JUDr. Jaroslav Klátik 3 000,00 EUR
Ing. František Pramuka 3 000,00 EUR
Lýdia Patzová 3 000,00 EUR 
Ing. Roman Achimský 0,00 EUR
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Bezpečnosť pri práci a ochrane zdravia
V priebehu roka 2021 boli zo strany štátneho dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci vykonané inšpekčné kontroly len z úrovne štátnej banskej správy – 
obvodných banských úradov. Kontroly inšpektorov OBÚ boli zamerané na oblasti do-
držiavania predpisov a stavu BOZP a bezpečnosti prevádzky pri zabezpečovaní ústí 
banských diel proti vstupu nepovolaných osôb ako aj kontroly v rámci konania o po-
volení banskej činnosti ako aj kontroly zabezpečenia starých banských diel. Opatrenia 
nariadené v rozhodnutiach, zápisniciach, resp. záväzných príkazoch boli splnené a od-
stránenie nedostatkov zistených pri kontrolách, bolo nahlásené na príslušný obvodný 
banský úrad.  

Prehľad početnosti úrazov v roku 2021 Rudné bane, š.p.
Ukazovateľ 2021 2020 rozdiel %
pracovné úrazy celkom - - - -
z toho: smrteľné - - - -
      závažné - - - -
      hromadné - - - -
pracovné úrazy: v podzemí - - - -
              na povrchu - - - -
vymeškané kalendárne dni - - - -
početnosť na 100 zamestnancov - - - -
priemerné percento PN - - - -

 
V roku 2021 nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť vyplývajúca z ustanove-
nia § 17 zákona č.124/2006 Z.z. 

U zamestnancov organizácie nebola v roku 2021 zistená žiadna choroba z povolania.
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III.4 Odkaliská v správe Rudných baní

Číslo 
(ID) Názov vodnej stavby Kategória Konštrukčný 

typ stavby
5035 Odkalisko Sedem žien – Banská Štiavnica 2. kategória svahové
5038 Odkalisko Lintich – Banská Štiavnica 3. kategória svahové
5039 Odkalisko Špania Dolina – staré 4. kategória údolné
5040 Odkalisko Špania Dolina – nové 4. kategória údolné
5002 Odkalisko Pezinok – nové sever 3. kategória svahové
5001 Odkalisko Pezinok – staré juh 4. kategória svahové
5036 Odkalisko Dúbrava 01 3. kategória svahové
5036 Odkalisko Dúbrava 02 3. kategória svahové
5037 Odkalisko Dúbrava 03 3. kategória svahové
5055 Odkalisko Poproč bez kategórie svahové
5054 Odkalisko Smolník 3. kategória údolné
5056 Odkalisko Bodnárec – Slovinky 3. kategória nešpecifikované

Pozostatkom po ťažbe rúd je akumulácia 
veľkého množstva zostatkových materiálov 
s obsahom úžitkových zložiek na haldách 
a odkaliskách. Odkalisko je prírodné alebo 
umelo vybudovaná vodná stavba na ukla-
danie jemnozrnného ťažobného odpadu, 
spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym 
množstvom vody pochádzajúcej z úpravy 
nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody 
z prevádzky.

Rudné bane štátny podnik, ako poverená 
organizácia, zabezpečuje správu a moni-
toring viacerých odkalísk. Na odkaliskách 
v spolupráci s Vodohospodárskou výstav-
bou štátny podnik zabezpečuje pravidelný 
technicko-bezpečnostný dohľad v zmysle 
ustanovení vyhlášky č. 119/2016 Z.z . 
o výkone odborného technicko-bezpeč-
nostného dohľadu nad vodnými stavbami 
a o výkone technicko-bezpečnostného 
dozoru. 
 
Väčšina odkalísk v správe Rudných baní 
š.p. bola zrekultivovaná a uvedená do sta-
vu trvalej existencie v zmysle vyhlášky č. 
119/2016. V súčasnosti prebieha rekultivá-

Odkalisko - Nové 
Špania Dolina

cia iba na odkalisku Pezinok-nové. Rekul-
tivácia spočíva v návrate územia do uspo-
kojivého stavu s osobitným dôrazom na 
kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne 
rastúce rastliny, prirodzené biotopy, slad-
kovodné ekosystémy, krajinu a vhodné 
využitie územia.

Prehľad odkalísk v správe Rudné bane, š.p.
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III.5 Staré banské diela
Staré banské diela (ďalej len „SBD“) po-
chádzajú z obdobia aktívnej banskej čin-
nosti na území Slovenska. Podľa zákona 
č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerast-
ného bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov sa starým banským 
dielom rozumie banské dielo v podze-
mí, ktoré je opustené a ktorého pôvodný 
prevádzkovateľ, ani jeho právny nástupca, 
neexistuje alebo nie je známy.  
 
Na základe zákona č. 219/2007 Z.z., kto-
rým sa novelizoval zákon č. 44/1988 Zb., 
prešla povinnosť zabezpečovať alebo likvi-
dovať SBD a ich následky, ktoré ohrozujú 
verejný záujem z MŽP SR na MH SR, 
vrátane povinnosti vyporiadať aj prípadné 
škody na hmotnom majetku spôsobené pri 
zabezpečovaní alebo likvidácii SBD (usta-
novenie § 35 ods. 4 banského zákona). 

Belianska dedičná štôlňa 
Banská Belá

Od 01. 01. 2012 je pre SBD vytvorený sa-
mostatný program 07K 01 17 – Staré ban-
ské diela na financovanie prác na zabez-
pečenie alebo likvidáciu starých banských 
diel a ich následkov v rudnom baníctve. 

Prijímateľom dotácie od Ministerstva hos-
podárstva SR podľa zákona č. 71/2013 na 
zabezpečenie a likvidáciu starých ban-
ských diel a ich následkov, ktoré ohrozujú 
verejný záujem, bol v roku 2021 štátny 
podnik Rudné bane. Z tejto dotácie boli 
realizované práce na lokalitách Banská 
Štiavnica, Kremnica a Slovinky.
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III.6 Správa o plnení útlmového programu
Rudné bane, š.p. zabezpečuje realizáciu útlmového programu v súlade s uzneseniami 
vlády SR. Technické práce, ktoré sa vykonali, vyplývajú z existujúcich rozhodnutí vyda-
ných Ministerstvom hospodárstva SR, z rozhodnutí orgánov štátnej správy a existujúcich 
právnych predpisov. Hoci sa zo schválených plánov útlmu v jednotlivých lokalitách vyko-
nala prevažná časť útlmových prác, stále nie sú práce definitívne ukončené.

BANSKÁ ŠTIAVNICA
A/ Technické práce
Dodávateľské práce (73 821,94 €)
1. Odkalisko Sedem žien  
- Odber vzoriek a analýzy vôd z odkaliska Banská Belá – jedná sa o stálu činnosť vy-
konávanú podľa rozhodnutia OÚŽP Banská Štiavnica (Rozhodnutie Obvodného úradu 
v Banskej Štiavnici o podmienkach povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z drenáží 
a kolektora zrekultivovaného odkaliska „Sedem žien“ číslo: A/2012/00008/BS-LUK zo 
dňa 5.3.2012) - (1 349,64 €).
- Výkon Technicko - bezpečnostného dohľadu na odkalisku ( podľa spracovaného Progra-
mu dohľadu na odkalisku Sedem žien ) - (2 328,00 €).

Stredisko Banská Štiavnica Náklady v €
I. Techické práce 1 468 792,83
z toho:
Bansko stavebné práce - dodávateľsky 927 677,04
Bansko stavebné práce - vlastná réžia 31 462,91
Prevádzkové zabezpečenie 509 652,88
Škody a náhrady 0

II. Staré banské diela 42 674,73
z toho:
Bansko stavebné práce - dodávateľsky 0
Bansko stavebné práce - vlastná réžia 42 674,73

III. Sociálne úhrady 790 287,88
z toho:
Osobitný príspevok baníkom 790 287,88
Sociálne platby - deputát 26 006,52

Náklady celkom 2 301 755,44

Štruktúra nákladov na lokalitách spadajúcich pod stredisko Banská Štiavnica 2021 v eur
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 2. Odkalisko Lintich 
- Výkon Technicko - bezpečnostného dohľadu na odkalisku ( podľa spracovaného 
Programu dohľadu na odkalisku Lintich ) Vodohospodárska výstavba, š.p. - (1 072,00 € ).
- Sanácia environmentálnej záťaže „Plány prác“ BS(007)/Banská Štiavnica-odkalisko 
Lintich - (50 657,90 €).
- Obstarávanie Odborného geologického dohľadu pri sanácii environmentálnej záťaže 
Lintich - (1 500,00 €).
3. Odvedenie vôd z Tobias schacht a Alt Zechent schacht - jedná sa o stálu činnosť 
vykonávanú podľa rozhodnutia OÚŽP Žarnovica (Rozhodnutie Obvodného úradu v Žar-
novici číslo OU-ZC-OSZP/2015/000707-MD zo dňa 14.8.2015 a následne rozhodnutie 
číslo OU-ZC-OSZP-2020/00859-005 zo dňa 25.8.2020 na „kontinuálne vypúšťanie ban-
ských vôd do povrchových vôd“) - (660,30 €).
4. Monitoring prepadliny na pozemku C-KN 2960 v k.ú. B. Štiavnica (Pod Paradajzom)
- ide o posanačný monitoring okolia rodinného domu v majetku Rudných baní, š.p. na 
pozemku C-KN 2960 v k.ú. B. Štiavnica - (11 304,10 €). 
5. Štúdia zhodnotenia ďalšieho postupu riešenia predpokladaných environmen-
tálnych záťaží - jedná sa o prehodnotenie opodstatnenia evidencie záťaže v registri EZ 
na lokalite Banská Štiavnica - Nová jama a vypracovanie návrhu sanačných opatrení 
s odhadom nákladov - (4 950,00 €).

Vlastné práce (7 759,93 €)
1. Odkalisko Sedem žien - nutná údržba odvodňovacieho systému  
na odkalisku - (5 189,72 €).
2. Odkalisko Lintich - nutná údržba odvodňovacieho systému na odkalisku - (2 570,21 €).

B/ Staré banské diela
Vlastné práce (37 128,71 €)
1. Štôlňa Šobov (Vodárenská) - práce boli prevedené na základe úradného záznamu  
a záväzného príkazu OBÚ Banská Bystrica z 20.4.2020 - (13 486,95 € ). 
2. Opatrenie na odstránenie nebezpečného stavu starého banského diela Šobov - 
práce boli prevedené na základe úradného záznamu a záväzného príkazu OBÚ Banská 
Bystrica z 26.2.2021 - (22 306,27 €).
3. Prepadlisko Bieber štôlne - práce boli prevedené na základe úradného záznamu  
a záväzného príkazu OBÚ Banská Bystrica z 25.5.2021 - (1 335,49 €).

KREMNICA
B/ Staré banské diela
Vlastné práce (5 546,02 €)
1. Prepadlisko pri Jame Michal - práce boli prevedené na základe úradného záznamu 
a záväzného príkazu OBÚ Banská Bystrica z 24.5.2017 - (5 546,02 €).

PEZINOK
A/ Technické práce
Dodávateľské práce (23 982,85 € )
1. Odkaliská Pezinok - staré a nové  
- Laboratórne práce, odber vôd z odkaliska, (Rozhodnutie OÚŽP v Pezinku, povolenie 
na vypúšťanie priesakových vôd z „Odkaliska uvedeného do neškodného stavu v Pe-
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zinku“ do vodného toku Saulak (Blatina), číslo OU-PK-OSZP-2020/002846/Km zo dňa 
11.3.2020) - (275,85 €).
- vypracovanie a realizácia Programu dohľadu na odkalisku Pezinok staré - juh a odka-
lisku Pezinok nové - (1 737,00 €).
- Výkon obhliadok odkalísk, odber vzoriek vôd a vypracovanie hlásení  
z obhliadok - ( 3 150,00 €).
- Odstránenie environmentálnej záťaže PK(017)/Pezinok - Rudné bane - odkaliská pre-
vedený monitoring drenáží a spracovanie správy z monitoringu - (16 700,00 €).
- Vypracovanie posudku projektu geologickej úlohy - sanácia environmentálnej záťaže 
„PK(017)/Pezinok - Rudné bane - odkaliská“ stavebná časť - (1 620,00 €).
- Vypracovanie posudku projektu geologickej úlohy - sanácia environmentálnej záťaže 
„PK(017)/Pezinok - Rudné bane - odkaliská“ geologická časť - (500,00 €).

Vlastné práce (377,25 €)
1. Odkaliská Pezinok – staré a nové - Údržba drenážneho systému a vyčistenie spo-
jovacej šachty - (377,25 €). 

MALACHOV - ŠPANIA DOLINA
A/ Technické práce
Dodávateľské práce (3 313,00 €)
1. Odkaliská Špania Dolina – nové, staré 
- Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na odkaliskách podľa spracovaného 
Programu dohľadu na Odkaliská Špania Dolina – nové, staré - (2 113,00 €).
- Vypracovanie štúdie zhodnotenia bezpečnostných prvkov odkalísk Špania Dolina - 
staré a Špania Dolina - nové a recyklácie uložených odpadov - (1 200,00 €).

Vlastné práce (19 359,34 €)
1. Odkaliská Špania Dolina - Údržba odvodňovacieho a drenážneho systému  
a prevedenie prác na zatrubnení potoka pod odkaliskom vyplývajúcich z revízie  
zatrubnenia, oprava drenáže a spevnenie prístupovej cesty na odkalisku  
Špania Dolina - nové - (19 359,34 €).

VAJSKOVÁ
A/ Technické práce
Dodávateľské práce (233 750,51 €) 
1. Skládka nebezpečného odpadu 
- Čistenie znečistených vôd z pod skládky nebezpečného odpadu (Okresný úrad Brez-
no, úsek štátnej vodnej správy, ROZHODNUTIE o povolení osobitného užívania vôd zo 
dňa 16.12.2013, č. OU-BR-OSZP-ŠVS-Z/2013/00616 a následne povolenie č.OU-BR-
OSZP-2018/004390-006 zo dňa 4.6.2018) - (209 180,51 €).
- Materiálovo - chemický audit skládky nebezpečného odpadu - (24 570,00 €).

Vlastné práce (1 750,96 €)
1. Skládka nebezpečného odpadu 
- Údržba skládky nebezpečného odpadu - (1 750,96 €).
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DÚBRAVA
A/ Technické práce
Dodávateľské práce (592 808,74 €)
1. Odkaliská Dúbrava 01, 02 a 03 - Výkon Technicko - bezpečnostného dohľadu  
na odkalisku podľa spracovaného Programu dohľadu na odkaliskách  
Dúbrava 01, 02 a 03 - (3 704,00 €).
2. Odstraňovanie havárie odkaliska č.2 - Dúbrava  
- Trvalé zabezpečenie odkaliska č. 2 po havárii - (578 852,24 €)
- Odborný geologický dohľad pri realizovaní zabezpečenia odkaliska - (10 252,50 €)

Vlastné práce (2 215,43 €)
1. Odkaliská a banské diela v dobývacom priestore – Vykonávajú sa práce na čistení 
odvodňovacích rigolov na odkaliskách a nutná údržba na banských dielach - (2 215,43 €).

Odkalisko č.2  
Dúbrava



18Činnosť podniku | Výročná správa 2021

Stredisko Spišská Nová Ves Náklady v €
I. Techické práce 315 951,14
z toho:
Bansko stavebné práce - dodávateľsky 3 544,35
Bansko stavebné práce - vlastná réžia 80 771,40
Prevádzkové zabezpečenie 231 635,39
Škody a náhrady 0

II. Staré banské diela 26 499,19
z toho:
Bansko stavebné práce - dodávateľsky 0
Bansko stavebné práce - vlastná réžia 26 499,19

III. Sociálne úhrady 110 059,38
z toho:
Osobitný príspevok baníkom 110 059,38
Sociálne platby - deputát 0

Náklady celkom 452 509,71

Štruktúra nákladov na lokalitách spadajúcich pod stredisko Spišská Nová Ves 2021 v eur

RUDŇANY
A/ Technické práce
Dodávateľské práce (87,25 €)
1. Štôlňa Rochus - Rozbory banských vôd (Rozhodnutie OÚŽP Spišská Nová Ves č. 
2006/00028-Ký zo dňa 7.3.2006) - (87,25 €).

Vlastné práce (1 389,57 €)
1. Štôlňa Rochus - Čistenie filtra ropných látok a odvodňovacieho systému - (1 389,57 €).

SLOVINKY
A/ Technické práce
Dodávateľské práce (2 119,10 €)
1. Odkalisko Bodnarec 
- Výkon Technicko - bezpečnostného dohľadu na odkalisku podľa spracovaného Progra-
mu dohľadu na odkalisko Bodnarec - (1 072,00 €).
- Vyhotovenie kópie dokumentácie odkaliska - (12,50 €).
2. Štôlňa Alžbeta - Rozbory vôd (Rozhodnutie OBÚ Spišká Nová Ves  
č. 326-1034/2008 zo dňa 5.5.2008) - (34,60 €).
3. Slovinský potok - Obstarávanie dodavateľa betónových zmesí - (1 000,00 €).
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Vlastné práce (71 791,50 €)
1. Slovinský potok - do 30.6.2021 pokračovali práce na výstavbe oporného betónové-
ho múru okolo Slovineckého potoka na základe rozhodnutia (OÚŽP Spišská Nová Ves 
– Rozhodnutie o povolení uskutočňovania vodnej stavby „Oporný múr pri halde č.2, k.ú. 
Nižné Slovinky“ č. 2012/354 zo dňa 16.07.2012.) - (38 111,88 €) 
2. Odkalisko Bodnarec 
- Nutná údržba odkaliska vyplývajúca z programu dohľadu - (2 711,13 €).
- Oprava betónového rigóla na odkalisku - (27 295,97 €).
3. Potok Dorota - (1 418,39 €).
4. Štôlňa Marta Nižná Slaná - Čistenie odvodňovacieho systému a prípravné práce ku 
kolaudácii, kúpa časti spoluvlastníckeho podielu na parcele C833/16 od SPF (Rozhod-
nutie OÚŽP Rožňava č. OU-RV-OSZP-2017/007922 zo dňa 18.10.2017) - (2 254,13 €).

B/ Staré banské diela
Vlastné práce ( 26 499,19 € )
1. Prepadlisko Krompachy - odstránenie prepadliska, práce boli prevedené na zákla-
de úradného záznamu a záväzného príkazu OBÚ Košice z 20.8.2020 - (11 388,85 €). 
2. Rekultivácia závalového pásma Perlová dolina - bolo prevedené zasypanie otvo-
rených banských komínov ústiacich na povrch a úprava terénov v okolí týchto banských 
diel (Rozhodnutie OBÚ v Spišskej Novej Vsi zo dňa 17.4.2020) - (15 110,34 €).

SMOLNÍK
A/ Technické práce
Dodávateľské práce (1 248,2 €)
1. Odkalisko Smolník 
– Prevádzané odbery a rozbory vôd z odkaliska, ďalej je prevádzaný technicko – 
bezpečnostný dohľad nad odkaliskom (Obvodný úrad Životného prostredia v Spiš-
skej Novej Vsi pracovisko Gelnica – Rozhodnutie o povolení vypúšťania drenážnych 
vôd z odkaliska Smolník do vodného toku Smolník , č. 2004/00043/1/Tu-GL zo dňa 
28.5.2004) - (176,20 €).
- Výkon Technicko - bezpečnostného dohľadu na odkalisku podľa spracovaného progra-
mu dohľadu na odkalisko Smolník - (1 072,00 €).

Vlastné práce (6 601,33 €)
1. Odkalisko Smolník – Prevádzaná nutná údržba odkaliska vyplývajúca z TBD - (6 601,33 €).

ROŽŇAVA
A/ Technické práce
Dodávateľské práce (81,10 €)
1. Štôlňa Augusta - Rozbory banských vôd zo štôlne (Rozhodnutie Okresný úrad v Rož-
ňave odbor životného prostredia č. ŠVS-2003/02637-Kú zo dňa 18.9.2003 povolenie na 
užívanie vodnej stavby“ Odvodnenie ložiska sideritových rúd Rožňava.) - (89,80 €).

Vlastné práce (989,00 €)
1. Štôlňa Augusta - Údržba systému odvedenia banských vôd zo štôlne Augusta - (989,00 €).
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III.7 Starostlivosť o majetok štátu

Katastrálne  
územie Parcela Výmer  

pozemku
cena eur  

za m2
Predajná 
cena eur

Banská Hodruša C 85/5 
C 85/6

42 m2 

184 m2 7,43 1 680,00

Banský Studenec C 715/21 26 m2 9,04 235,00
Banský Studenec C 719/96 28 m2 18,57 520,00
Banský Studenec C 826/2 55 m2 18,76 1 032,00
Banský Studenec C 706 13 m2 448,7 5 833,00
Banská Štiavnica C 4674/8 

C 4674/10
69 m2 

75 m2
14,14

4,72
976,00 
354,00

Banská Štiavnica C 4672/2 
C 4674/7 
C 4674/10 
C 4674/11

22 m2 

144 m2 

60 m2 

75 m2

14,18
14,14
14,14

4,72

312,00 
2 036,00 

848,00 
354,00

Banská Štiavnica C 1809/2 1 830 m2 8,41 15 399,33
Banská Štiavnica C 5532/3 55 m2 14,18 780,00
Banská Štiavnica C 1818/16 856 m2 59,75 51 150,00
Banská Štiavnica C 1776/3  

stavba s. č. 1350 776 m2 81,25 63 050,00

Banská Štiavnica E 2371/3 29 m2 8,45 245,00
Banská Štiavnica C 4373/1 368 m2 záloha 2 500,00
Kremnica C 399/60 133 m2 8,57 1 140,00
Kremnica C 2343/10 192 m2 5,62 1 079,04
Kremnica C 1776/3 

C 1783/2 
C 1784/3

87 m2 

67 m2 

54 m2
14,02 1 219,17

Kremnické Bane C 428/10 
C 428/11

346 m2 

24 m2 4,77 1 765,00

Kremnické Bane C 406/1 
C 406/2 
C 407

576 m2 

86 m2 

188 m2
4,77 4 055,00

Vyhne E 9-496/1 391 m2 1,43 560,00
Spolu - 6 851 m2 22,91 156 932,53

Prehľad predajov neupotrebiteľného majetku za rok 2021
Pri správe majetku štátu Rudné bane, š.p. postupujú podľa zákona číslo 111/1990 Zb. 
o štátnom podniku, 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, 
Metodického pokynu Ministerstva hospodárstva č. 5/2003 a interných predpisov Rudné  
bane š.p.. Trvalo prebytočný nehnuteľný a vymedzený hnuteľný majetok štátu je pre-
dávaný v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na základe 
stanoviska dozornej rady š.p. Rudné bane.

Predaje neupotrebiteľného majetku 2021
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Investícia Cena
Pozemku C-833/16 k.u. Nižná Slaná - 4725 m2 1739,28

Investície 
Investičné výdavky podniku v roku 2021 pozostávali z nákupu časti spoluvlastníckych po-
dielov neznámych vlastníkov v správe SPF na parcele C-833/16 v Nižnej Slanej, potreb-
nej pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu SO 02 – Odvodňovacia prípojka 
sideritového ložiska Nižná Slaná.
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III.8 Koncepcia rozvoja podniku na rok 2022

Napriek tomu, že Rudné bane štátny pod-
nik spravuje mnohé ložiská nerastných 
surovín a úložiská ťažobných odpadov 
(odkaliská, haldy a pod.) a banské die-
la po bývalých banských závodoch, tieto 
nevytvárajú takmer žiaden zdroj príjmov 
štátneho podniku. V posledných rokoch 
vzrástli perspektívy ekonomického využitia 
primárnych alebo sekundárnych ložísk ne-
rastných surovín v dôsledku rastúcich cien 
kovov resp. materiálov na báze prírodných 
nerastov.

V súčasnosti je v správe podniku evidova-
ných 11 odkalísk, ktoré sú zároveň aj vodný-
mi stavbami a dve úložiská jemnozrnného 
ťažobného odpadu po flotačnom spracova-
ní rúd, ktoré nie sú klasifikované ako vod-
né stavby. Taktiež majú Rudné bane š.p. 
v správe množstvo háld a odvalov defino-
vaných ako úložiska ťažobného odpadu, 
ktoré sú v zmysle §4 banského zákona 
č.44/1988 Z.z. ložiskom nerastov. Mnohé 
odkaliská boli so zmenou právnych pred-
pisov súvisiacich s požiadavkami na kvali-
tu životného prostredia zaradené aj medzi 
pravdepodobné environmentálne záťaže, 
napriek tomu že boli prevádzkované a re-
kultivované v súlade s právnymi predpismi 
a príslušnými technickými normami.

V roku  2022  bude  prebiehať  sanácia  en-
vironmentálnych  záťaží  na  odkaliskách 
Banská  Štiavnica  -  Lintich  a odkaliskách 
Rudných  baní  v Pezinku.  Úlohy  zahŕňajú 
sanáciu  environmentálnych  záťaží  a re-
kultiváciu daných lokalít, vybudovanie mo-
nitorovacieho  systému,  vyhotovenie  zá-
verečnej  správy  zo  sanácie  a  posanačný 
monitoring.

Na odkaliskách je vykonávaný technic-
ko-bezpečnostný dohľad, ktorý zabezpe-
čujú Rudné bane ako správca a vykonáva 

ho štátny podnik Vodohospodárska výstav-
ba. Technicko-bezpečnostný dohľad by mal 
okrem iného zahŕňať aj informácie o static-
kej a dynamickej stabilite vodnej stavby, 
deformácie vodnej stavby a konštrukčné 
vady, vlastnosti stavebných a podložných 
materiálov ako aj vlastnosti ukladaných od-
padov. Vzhľadom na to, že historické údaje 
pre mnohé odkaliská chýbajú, navrhujeme 
za účelom posúdenia stabilitných para-
metrov hrádzových telies v rámci dohľa-
du realizovať technickú štúdiu posúdenia 
stabilitných parametrov a vybudovať inkli-
nometrické vrty v hrádzových telesách na 
ktorých sa bude realizovať kontinuálny mo-
nitoring deformácii v hrádzových telesách. 

V roku 2022 sa uskutoční projekt  „ Zhod-
notenie bezpečnostných prvkov odkaliska 
Špania Dolina  -  nové a možnosti  recyklá-
cie uložených banských odpadov“, ktorého 
cieľom  je  zhodnotenie  súčasného  stabi-
litného  stavu  odkaliska,  získanie  inžinier-
skogeologických  údajov  o  charaktere  a 
vlastnostiach  hrádzového  systému  a  de-
ponovaného materiálu,  vybudovanie siete 
inklinometrických a piezometrických vrtov, 
ich sprevádzkovanie a prevedenie nultých 
meraní,  mineralogická  a  chemická  cha-
rakteristika  uložených  banských  odpadov 
na  odkalisku  z  hľadiska  zloženia  odpadu 
a  jeho perspektívneho využitia oko zdroja 
vybraných nerastov a  zhodnotenie poten-
ciálu  deponovaných  odpadov  generovať 
kyslé banské vody, ktoré by mohli mať ne-
gatívny dopad na životnosť konštrukčných 
prvkov odkaliska. 
 
Ďalším problémom je chemická stabilita 
odkaliskového materiálu. Deponovaný ma-
teriál po spracovaní rúd často obsahuje 
ťažké kovy, ktoré sú sprievodnými prvka-
mi na primárnych ložiskách a pri dlhodo-
bej cirkulácii povrchových vôd odkaliskami 
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majú potenciál sa mobilizovať a uvoľňovať 
do recipientov, do ktorých vytekajú. Odka-
liská obsahujú aj zostatkové obsahy úžitko-
vých zložiek, prípadne obsahy iných kovov 
ktoré neboli počas existencie prevádzky 
zúžitkovávané alebo ich nebolo možné ex-
trahovať vtedy dostupnými technológiami. 
V dnešnej dobe však môžu predstavovať 
zdroj cenných surovín. 
 
V roku  2022  bude  pokračovať  úloha  „Au-
dit  materiálového  a chemického  zloženia 
skládky  nebezpečných  odpadov  bývalej 
antimónovej huty Vajsková“. Cieľom úlohy 
je  zhodnotenie  súčasného  stavu  lokality 
bývalej antimónovej huty Vajsková a vyko-
naných  opatrení  z  hľadiska  jej  dlhodobej 
udržateľnosti, hodnotenie skládky odpadu 
z  hľadiska  materiálového  a  chemického 
zloženia odpadu, kvantitatívne stanovenie 
kontaminantov  a  potenciálne  úžitkových 
zložiek

Úpravárenské metódy a technológie za po-
sledných 40 rokov postúpili výrazne vpred 
čo v kombinácii s nárastom cien nerast-
ných surovín môže otvoriť cestu ku pre-
pracovaniu niektorých úložísk ťažobných 
odpadov a eliminácii environmentálnych 
záťaží, za ktoré sú v súčasnosti považo-
vané v súvislosti s výtokmi priesakových 
a zrážkových vôd so zvýšenými obsahmi 
ťažkých kovov. 
 
Za týmto účelom navrhujeme vypracovať 
materiálovo-chemický audit deponovaného 
materiálu na úložiskách ťažobných odpa-
dov v správe Rudných baní a vypracovať 
štúdie uskutočniteľnosti ďalšieho spraco-
vania druhotných surovín pre vybrané lo-
kality. Materiálovo-technický audit bude 
zahŕňať vrtné práce z pláne odkaliska za 
účelom získania reprezentatívnych vzoriek 
deponovaného materiálu, chemické analý-
zy materiálu za účelom získania informá-
cií o obsahu kontaminantov a potenciálne 
úžitkových zložiek, zrnitostné a minera-

Vrtné práce - materiálový a chemický audit 
skládky nebezpečných odpadov Vajsková

logické analýzy materiálu, ktoré stanovia 
zrnitosť, formu vystupovania, distribúciu 
a väzbu jednotlivých zložiek na konkrétne 
minerálne fázy. 

Na základe týchto informácii budú na per-
spektívnych lokalitách vykonané labora-
tórne testy upraviteľnosti a stanovia sa 
orientačné ekonomické podmienky poten-
ciálneho budúceho využitia úložísk ako 
zdroja druhotných surovín.

Iniciálne navrhujeme realizovať tieto pro-
jekty na lokalitách Smolnícka huta, Slovin-
ky - Bodnárec, Slovinky – staré odkalisko, 
Banská Štiavnica – Lintich, Banská Štiav-
nica – Sedem žien a Dúbrava.
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IV. Právna oblasť
IV.1 Aktívne súdne spory
1. Pasívna legitimácia v súdnych sporoch (súdne konania, ktorých účastníkom na 
strane žalovaného je Klient):

(i) J. K., Banská Štiavnica c/a Rudné bane, štátny podnik o kompenzáciu nákladov 
z diela vo výške 37.511,32 EUR s prísl.
Súdne konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 13C/205/2011. 
Žalobca sa žalobou, doručenou Okresnému súdu Banská Bystrica dňa 27.10.2011, do-
máha, aby súd zaviazal Rudné bane, štátny podnik na zaplatenie sumy 37.511,32 EUR, 
spolu s 9% úrokom z omeškania od 14.8.2011 do zaplatenia, ako aj trovy konania, a to 
titulom kompenzácie nákladov z diela, ktoré žalobca vybudoval na ochranu svojho vlast-
níckeho práva a ktoré náklady mali byť podľa žalobcu spôsobené protiprávnym stavom 
vytvoreným žalovaným. Od podania žaloby v roku 2011 sa uskutočnilo viacero pojedná-
vaní. Rozsudkom (medzitýmnym) zo dňa 09.05.2019, sp.zn. 13C/205/2011-491 Okresný 
súd Banská Bystrica rozhodol tak, že základ žalobného návrhu je opodstatnený; súd 
zatiaľ nerozhodoval o výške žalovanej sumy, len o základe nároku. Voči rozsudku podali 
Rudné bane, štátny podnik v zákonnej lehote odvolanie. Krajský súd v Banskej Bystrici 
uznesením zo dňa 22.3.2021, sp.zn. 14Co/211/2019 zrušil rozsudok Okresného súdu 
Banská Bystrica zo dňa 09.05.2019, sp.zn. 13C/205/2011-491 a vec vrátil Okresnému 
súdu Banská Bystrica na ďalšie konanie. Odvolací súd považoval medzitýmny rozsudok 
súdu prvej inštancie za predčasný, nedostatočne a nepresvedčivo zdôvodnený, vychá-
dzajúci z nesprávneho právneho posúdenia. Pojednávanie v uvedenej právnej veci do-
posiaľ nebolo Okresným súdom Banská Bystrica vytýčené.

(ii) P. K., Banská Štiavnica c/a Rudné bane, štátny podnik o nariadenie neodkladné-
ho opatrenia a uloženie povinnosti
Súdne konanie je vedené na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp.zn. 24C/5/2021. 
Návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia zo dňa 03.11.2021 sa navrhovateľ domá-
ha, aby súd nariadil Rudným baniam, štátnemu podniku, aby sa zdržal všetkých úkonov, 
smerujúcich k predaju nehnuteľnosti, zapísanej na LV č. 64, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica a katastrálne územie Banská Štiavnica, a to parcela registra „C“  
č. 1818/16, výmera 856 m2, Ostatná plocha (ďalej aj „Dotknutá nehnuteľnosť“). Uznese-
ním zo dňa 18.11.2021, sp.zn. 24C/5/2021 - 28, Okresný súd Žiar nad Hronom návrh na 
nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Voči uzneseniu o zamietnutí návrhu na na-
riadenie neodkladného opatrenia podal navrhovateľ odvolanie, o ktorom bude rozhodo-
vať Krajský súd v Banskej Bystrici (odvolacie konanie je vedené pod sp.zn. 13Co/4/2022). 
Vzhľadom na to, že vlastnícke právo k Dotknutej nehnuteľnosti bolo prevedené na tretí 
subjekt, t.j. v konaní nie je daná pasívna vecná legitimácia Rudných baní, štátny podnik, 
očakávame potvrdenie prvostupňového rozhodnutia o zamietnutí návrhu na nariadenie 
neodkladného opatrenia.
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(iii) P. K., Banská Štiavnica c/a žalovaný v 1. rade: Rudné bane, štátny podnik a žalo-
vaný v 2. rade PROFI centrum, s.r.o., so sídlom Antolská 34, 969 01 Banská Štiavni-
ca, IČO: 36628867 o zriadenie práva cesty zodpovedajúceho vecnému bremenu „in 
rem“ k priľahlým pozemkom
Súdne konanie je vedené na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp.zn. 19C/41/2021. 
Žalobou zo dňa 13.12.2021 sa žalobca domáha, aby súd zriadil na Dotknutej nehnu-
teľnosti, ako je definovaná vyššie, ako aj na parcele č. 1820/2 o výmere 229 m2, par-
cela registra „C“, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 2930 
pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica; a na parcele  
č. 1821/2 o výmere 3697 m2, parcela registra „C“, druh pozemku: Zastavaná plocha a ná-
dvorie, zapísaná na LV č. 2930 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. 
Banská Štiavnica; právo cesty zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“, v prospech 
každodobého vlastníka stavby a to kotolňa, bez súpisného čísla, umiestnenej na parcele 
č. 1818/15, parcela registra „C“, zapísaná na LV č. 6080, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica; kde oprávnený z vecného bremena, je 
oprávnený na prechod a prejazd motorovým vozidlom alebo nemotorovým vozidlom cez 
zaťaženú časť uvedených parciel. Vzhľadom na to, že vlastnícke právo k Dotknutej ne-
hnuteľnosti bolo prevedené na tretí subjekt, t.j. v konaní nie je daná pasívna vecná legi-
timácia Rudných baní, štátny podnik, očakávame, že súd žalobu voči Rudným baniam, 
štátny podnik zamietne.

2. Aktívna legitimácia v súdnych sporoch (súdne konania, ktorých účastníkom na 
strane žalobcu je Klient)

Rudné bane, štátny podnik c/a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re-
publiky (ďalej aj „MŽP SR“), všeobecná správna žaloba o preskúmanie zákon-
nosti opatrenia MŽP SR zo dňa 22.01.2021, evidenčné číslo 4529/2021, číslo spisu 
6251/2021 - 5 (ďalej aj „Opatrenie 1“) a opatrenia MŽP SR zo dňa 22.01.2021, evi-
denčné číslo 4530/2021, číslo spisu 6251/2021 – 5 (ďalej aj „Opatrenie 2“)
Súdne konanie je vedené na Krajskom súde v Bratislave pod sp.zn. 2S/87/2021  
a 2S/89/2021. Všeobecnou správnou žalobou zo dňa 30.04.2021 sa Rudné bane, štát-
ny podnik domáha, aby súd rozhodol, že Opatrenie 1a Opatrenie 2 sa zrušujú a vec sa 
vracia MŽP SR na ďalšie konanie. Opatrenie 1 sa týka užívania Novej odvodňovacej 
štôlne (ďalej len „NOŠ“) na účely odvádzania banských vôd a k potrebám počas realizá-
cie sanačných prác na Voznickej dedičnej štôlni a Opatrenie 2 sa týka užívania NOŠ na 
účely (i) privádzania čerstvých vetrov z povrchu NOŠ a plnenia funkcie hlavného vťaž-
ného vetracieho diela, (ii) umiestnenia hlavného banského ventilátora v telese NOŠ, (iii) 
inštalácie oceľového potrubia uchyteného na konzolách v telese NOŠ, ktoré by plnilo 
funkciu kalovodu na odvádzanie kalu z úpravne až na miesto uloženia tohto odpadu v do-
bývacom priestore Banská Štiavnica a (iv) odvádzania opotrebovaných banských vetrov  
z dobývacieho priestoru Banská Štiavnica cez Jamu Roveň na povrch.
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IV.2 Exekučné konania

IV.3 Iné právne veci, ktoré môžu viesť v budúcnosti 
k súdnemu sporu

Exekučné konanie vo veci oprávneného Rudné bane, štátny podnik proti povinné-
mu M. K., Spišská Nová Ves, o vymoženie 5.250 EUR s prísl.
Exekučné konanie prebieha na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 10Ek/79/2017, 
na základe právoplatného platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Spišská Nová 
Ves dňa 06.02.2017, sp.zn. 5C/2/2017-21. Návrh na vykonanie exekúcie bol oprávneným 
podaný dňa 28.08.2017. Exekúcia je vedená súdnym exekútorom, Exekútorský úrad Ko-
šice, pod č. 279EX 123/2017. V predmetnej exekučnej veci bolo dňa 28.08.2017 vydané 
poverenie na vykonanie exekúcie.

Dňa 20.02.2020 bola Rudným baniam, štátnemu podniku doručená žiadosť žiadateľov E. 
G., P. P. a Z. Z „o uplatnenie finančnej náhrady za protiprávne zabraté poľnohospodárske 
pozemky a škody na majetku súvisiace s ťažbou rudy mastenca v Kokave nad Rimavi-
cou“ (ďalej aj „Žiadosť“). Žiadosťou si žiadatelia uplatňujú u Rudných baní, štátneho pod-
niku reštitučný nárok vo forme finančnej náhrady podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave 
vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (reštitučný zákon), 
a to vo výške 277.919,52 EUR a doplatok za nájom v sume 62.252 EUR, ako aj finančnú 
náhradu za zánik 2 studní vo výške 768,77 EUR. Listom zo dňa 23.03.2020 Rudné bane, 
štátny podnik prostredníctvom právneho zástupcu informovali žiadateľov, že Žiadosti nie 
je možné vyhovieť, nakoľko Žiadosťou uplatňovaný nárok považujú Rudné bane, štátny 
podnik za právne neopodstatnený, spolu s odôvodnením zamietavého stanoviska. Od 
doručenia žiadosti nemáme vedomosť, že by bol voči Rudným baniam, štátny podnik 
uplatnený akýkoľvek nárok súdnou cestou.
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V. Finančná časť
V.1 Súvaha (v eur)

Položka Riadok 2021 2020 2019

AKTÍVA
SPOLU MAJETOK 01  3 069 796  4 213 554   2 421 243  

NEOBEŽNÝ MAJETOK 02  700 302   720 478   603 603  

Dlhodobý nehmotný majetok 03  -  -  - 

Aktivované náklady na vývoj 04  -  -  - 

Softvér 05  -  -  - 

Oceniteľné práva 06  -  -  - 

Goodwill 07  -  -  - 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 08  -  -  - 

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 09  -  -  - 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
nehmotný majetok 10  -  -  - 

Dlhodobý hmotný majetok 11  700 302   720 478   603 603  

Pozemky 12  636 118   634 379   563 007  

Stavby 13  34 633  35 700  356  

Samostatné hnuteľné veci a súbory  
hnuteľných vecí 14  23 268   44 116   33 958  

Pestovateľské celky trvalých porastov 15  -  -  - 

Základné stádo a ťažné zvieratá 16  -  -  - 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 17  6 283   6 283   6 282  

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18  -  -  - 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý  
hmotný majetok 19  -  -  - 

Opravná položka k nadobudnutému 
majetku 20  -  -  - 

Dlhodobý finančný majetok 21  -  -  - 

Podielové cenné papiere a podiely  
v prepojených účtovných jednotkách 22  -  -  - 

Podielové cenné papiere a podiely  
s podielovou účasťou okrem tých  
v prepojených účtovných jednotkách

23  -  -  - 

Ostatné realizovateľné cenné papiere  
a podiely 24  -  -  - 

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 25  -  -  - 
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Položka Riadok 2021 2020 2019

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem 
prepojených účtovných jednotiek 26  -  -  - 

Ostatné pôžičky 27  -  -  - 

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý 
finančný majetok 28  -  -  - 

Pôžičky a ostatný dlhod. fin. majetok so 
zostatkovou lehotou splatnosti najviac 
jeden rok

29  -  -  - 

Účty v bankách s obdobím viazanosti 
dlhším ako jeden rok 30  -  -  - 

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 31  -  -  - 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
finančný majetok 32  -  -  - 

Obežný majetok 33  2 365 184   3 486 460   1 810 851  

Zásoby 34  16 613   15 825   16 808  

Materiál 35  16 580   15 692   16 549  

Nedokončená výroba a polotovary  
vlastnej výroby 36  -  -  - 

Výrobky 37  -  -  - 

Zvieratá 38  33   33   33  

Tovar 39  -  -  - 

Poskytnuté preddavky na zásoby 40  100   226  

Dlhodobé pohľadávky 41  -  -  - 

Pohľadávky z obchodného styku súčet 42  -  -  - 

Pohľadávky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 43  -  -  - 

Pohľadávky z obchodného styku v rámci 
podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám

44  -  -  - 

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 45  -  -  - 

Čistá hodnota zákazky 46  -  -  - 

Ostatné pohľadávky voči prepojeným 
účtovným jednotkám 47  -  -  - 

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám

48  -  -  - 

Pohľadávky voči spoločníkom, členom  
a združeniu 49  -  -  - 

Pohľadávky z derivátových operácií 50  -  -  - 

Iné pohľadávky 51  -  -  - 
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Položka Riadok 2021 2020 2019

Odložená daňová pohľadávka 52  -  -  - 

Krátkodobé pohľadávky 53  154 059   132 611   11 088  

Pohľadávky z obchodného styku súčet 54  124 172   10 301   28  

Pohľadávky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 55  -  -  - 

Pohľadávky z obchodného styku v rámci 
podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám

56  -  -  - 

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 57  124 172   10 301   28  

Čistá hodnota zákazky 58  -  -  - 

Ostatné pohľadávky voči prepojeným 
účtovným jednotkám 59  -  -  - 

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám

60  -  -  - 

Pohľadávky voči spoločníkom, členom  
a združeniu 61  -  -  - 

Sociálne poistenie 62  -  -  - 

Daňové pohľadávky a dotácie 63  28 676   121 823   10 889  

Pohľadávky z derivátových operácií 64  -  -  - 

Iné pohľadávky 65  1 211   487   171  

Krátkodobý finančný majetok súčet 66  -  -  - 

Krátkodobý finančný majetok v prepoje-
ných účtovných jednotkách 67  -  -  - 

Krátkodobý finančný majetok bez  
krátkodobého finančného majetku  
v prepojených účtovných jednotkách

68  -  -  - 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 69  -  -  - 

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 70  -  -  - 

Finančné účty 71  2 194 512   3 338 024   1 782 955  

Peniaze 72  1 557   5 651   7 034  

Účty v bankách 73  2 192 955   3 332 373   1 775 921  

Časové rozlíšenie 74

Náklady budúcich období dlhodobé 75  -  -  - 

Náklady budúcich období krátkodobé 76  4 310   -  - 

Príjmy budúcich období dlhodobé 77  -  -  - 

Príjmy budúcich období krátkodobé 78  -  6 616   6 789  
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Položka Riadok 2021 2020 2019

PASÍVA
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79  3 069 796   4 213 554   2 421 243  

Vlastné imanie 80  2 127 525   2 008 786   2 069 749  

Základné imanie 81  1 850 289   1 850 289   1 850 289  

Základné imanie 82  1 850 289   1 851 685   1 851 685  

Zmena základného imania 83 -1 396  -1 396  

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 84  -  -  - 

Emisné ážio 85  -  -  - 

Ostatné kapitálové fondy 86  -  -  - 

Zákonné rezervné fondy 87  68 851   67 775   64 045  

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 88  68 851   67 775   64 045  

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 
podiely

89  -  -  - 

Ostatné fondy zo zisku 90  69 635   70 846   80 814  

Štatutárne fondy 91  69 034   69 034   69 034  

Ostatné fondy 92  601   1 812   11 780  

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
súčet

93  -  -  - 

Oceňovacie rozdiely z precenenia  
majetku a záväzkov

94  -  -  - 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových  
účastín

95  -  -  - 

Oceňovacie rozdiely z precenenia  
pri zlúčení, splynutí a rozdelení

96  -  -  - 

Výsledok hospodárenia minulých 
rokov

97  -  -  - 

Nerozdelený zisk minulých rokov 98  -  -  - 

Neuhradená strata minulých rokov 99  -  -  - 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie

100  138 750   19 876   74 601  

Záväzky 101  942 233   2 183 173   321 625  

Dlhodobé záväzky 102  8 071   17 311   19 111  

Dlhodobé záväzky z obchodného styku 
súčet

103  -  -  - 

Záväzky z obchodného styku voči  
prepojeným účtovným jednotkám

104  -  -  - 

Záväzky z obchodného styku v rámci 
podielových účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám

105  -  -  - 
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Položka Riadok 2021 2020 2019

Ostatné záväzky z obchodného styku 106  -  -  - 

Čistá hodnota zákazky 107  -  -  - 

Ostatné záväzky voči prepojeným  
účtovným jednotkám

108  -  -  - 

Ostatné záväzky v rámci podielovej  
účasti okrem záväzkov voči prepojeným 
účtovným jednotkám

109  -  -  - 

Ostatné dlhodobé záväzky 110  -  -  - 

Dlhodobé prijaté preddavky 111  -  -  - 

Dlhodobé zmenky na úhradu 112  -  -  - 

Vydané dlhopisy 113  -  -  - 

Záväzky zo sociálneho fondu 114  8 071   17 311   19 111  

Iné dlhodobé záväzky 115  -  -  - 

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 116  -  -  - 

Odložený daňový záväzok 117  -  -  - 

Dlhodobé rezervy 118  -  -  - 

Zákonné rezervy 119  -  -  - 

Ostatné rezervy 120  -  -  - 

Dlhodobé bankové úvery 121  -  -  - 

Krátkodobé záväzky 122  907 823   2 121 618   245 729  

Záväzky z obchodného styku súčet 123  170 836   360 766   52 222  

Záväzky z obchodného styku voči  
prepojeným účtovným jednotkám

124  -  -  - 

Záväzky z obchodného styku v rámci  
podielových účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám

125  -  -  - 

Ostatné záväzky z obchodného styku 126  170 836   360 766   52 222  

Čistá hodnota zákazky 127  -  -  - 

Ostatné záväzky voči prepojeným  
účtovným jednotkám

128  -  -  - 

Ostatné záväzky v rámci podielovej  
účasti okrem záväzkov voči prepojeným 
účtovným jednotkám

129  -  -  - 

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 130  -  -  - 

Záväzky voči zamestnancom 131  100 840   98 426   97 923  

Záväzky zo sociálneho poistenia 132  16 029   22 246   24 752  

Daňové záväzky a dotácie 133  618 882   1 638 786   69 116  

Záväzky z derivátových operácií 134  -  -  - 
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Položka Riadok 2021 2020 2019

Iné záväzky 135  1 236   1 394   1 716  

Krátkodobé rezervy 136  26 339   44 244   56 785  

Zákonné rezervy 137  26 339   44 244   56 785  

Ostatné rezervy 138  -  -  - 

Bežné bankové úvery 139  -  -  - 

Krátkodobé finančné výpomoci 140  -  -  - 

Časové rozlíšenie 141  38   21 595   29 869  

Výdavky budúcich období dlhodobé 142  -  -  - 

Výdavky budúcich období krátkodobé 143  38   51   54  

Výnosy budúcich období dlhodobé 144  -  -  - 

Výnosy budúcich období krátkodobé 145 21544 29815

V.2 Výkaz ziskov a strát (v eur)
Položka Riadok 2021 2020 2019

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1  2 977 843   4 445 897   2 171 700  

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 2  2 977 843   4 445 897   2 171 700  

Tržby z predaja tovaru 3  -  -  - 

Tržby z predaja vlastných výrobkov 4  -  -  - 

Tržby z predaja služieb 5  25 463   22 398   25 112  

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6  -  -  - 

Aktivácia 7  911   17   958  

Tržby z predaja dlhodobého majetku  
a materiálu

8  160 644   38 404   142 935  

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9  2 790 825   4 385 078   2 002 695  

Náklady na hospodársku činnosť 
spolu

10  2 800 068   4 415 716   2 074 072  

Náklady vynaložené na obstaranie  
predaného tovaru

11  -  -  - 

Spotreba materiálu, energie a ostatatných 
neskladovateľných dodávok

12  67 775   103 941   107 138  

Opravné položky k zásobám 13

Služby 14  146 176   136 318   140 191  

Osobné náklady 15  608 903   724 167   648 447  

Mzdové náklady 16  351 915   433 954   428 591  
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Položka Riadok 2021 2020 2019

Odmeny členom orgánov spoločnosti 
a družstva

17  9 000   9 000   9 000  

Náklady na sociálne poistenie 18  146 712   183 928   167 778  

Sociálne náklady 19  101 276   97 285   43 078  

Dane a poplatky 20  51 251   39 192   43 324  

Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému a hmotnému majetku

21  21 914   19 638   17 064  

Odpisy dlhodobého nehmotného  
a hmotného majetku

22  21 914   19 638   17 064  

Opravné položky k dlhodobému  
nehmotnému a hmotnému majetku

23  -  -  - 

Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku a materiálu

24  192   6 422   20 113  

Opravné položky k pohľadávkam 25

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 26  1 903 857   3 386 038   1 097 795  

Výsledok hospodárenia  
z hospodárskej činnosti

27  177 775   30 181   97 628  

Pridaná hodnota 28 -187 577  -217 844  -221 259  

Výnosy z finančnej činnosti spolu 29  351   867   694  

Tržby z predaja cenných papierov  
a podielov

30  -  -  - 

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 
súčet

31  -  -  - 

Výnosy z cenných papierov a podielov od 
prepojených účtovných jednotiek

32  -  -  - 

Výnosy z cenných papierov a podielov  
v podielovej účasti okrem výnosov  
prepojených účtovných jednotiek

33  -  -  - 

Ostatné výnosy z cenných papierov  
a podielov

34  -  -  - 

Výnosy z krátkodobého finančného  
majetku súčet

35  -  -  - 

Výnosy z krátkodobého finančného majet-
ku od prepojených účtovných jednotiek

36  -  -  - 

Výnosy z krátkodobého finančného  
majetku v podielovej účasti okrem výno-
sov prepojených účtovných jednotiek

37  -  -  - 

Ostatné výnosy z krátkodobého  
finančného majetku

38  -  -  - 

Výnosové úroky 39  351   867   694  
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Položka Riadok 2021 2020 2019

Výnosové úroky od prepojených  
účtovných jednotiek

40  -  -  - 

Ostatné výnosové úroky 41 351   867  694 

Kurzové zisky 42  -  -  - 

Výnosy z precenenia cenných papierov  
a výnosy z derivátových operácií

43  -  -  - 

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44   -     -     -   

Náklady na finančnú činnosť spolu 45  1 717   2 065   1 765  

Predané cenné papiere a podiely 46  -  -  - 

Náklady na krátkodobý finančný majetok 47  -  -  - 

Opravné položky k finančnému majetku 48  -  -  - 

Nákladové úroky 49  -  -  - 

Nákladové úroky pre prepojené účtovné 
jednotky

50  -  -  - 

Ostatné nákladové úroky 51  -  -  - 

Kurzové straty 52  -  -  - 

Náklady na precenenie cenných papierov 
a náklady na derivátové operácie

53  -  -  - 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 54  1 717   2 065   1 765  

Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti

55 -1 366  -1 198  -1 071  

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie pred zdanením

56  176 409   28 983   96 557  

Daň z príjmov 57  37 659   9 107   21 956  

Daň z príjmov splatná 58  37 659   9 107   21 956  

Daň z príjmov odložená 59

Prevod podielov na výsledku hospodáre-
nia spoločníkom

60  -  -  - 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení

61  138 750   19 876   74 601  
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V.3 Výkaz peňažných tokov - CASH FLOW (v eur)

Položka Označenie 
položky 2021 2020 2019

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 
zdanením daňou z príjmov

Z/S  176 409   28 983   96 557  

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok 
hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 
daňou z príjmov

A.1. -183 974  -46 878  -77 995  

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého 
hmotného majetku

A.1.1.  21 914   19 638   17 064  

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku pri vyradení tohto majetku 
do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho 
predaja

A.1.2.  -  -  - 

Odpis opravnej položky k nadobudnutému 
majetku

A.1.3.  -  -  - 

Zmena stavu krátkodobých rezerv rezerv A.1.4. -17 905   -  - 

Zmena stavu opravných položiek A.1.5.  -  -  - 

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia  
nákladov a výnosov

A.1.6. -19 251  -8 103   28 014  

Dividendy a iné podiely na zisku účtované  
do výnosov

A.1.7.  -  -  - 

Úroky účtované do nákladov A.1.8.

Úroky účtované do výnosov A.1.9. -351  -867  -694  

Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostriedkom  
a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje ÚZ

A.1.10.  -  -  - 

Kurzová strata vyčíslená k peňažným  
prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje ÚZ

A.1.11.  -  -  - 

Výsledok z predaja dlhodobého majetku  
s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za  
peňažný ekvivalent

A.1.12. -158 062  -37 908  -122 379  

Ost. položky nepeň. charakteru, ktoré ovplyvňu-
jú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti,  
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  
v iných častiach prehľadu peňažných tokov

A.1.13. -10 319   -  - 

Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, pod kt. sa 
rozumie rozdiel medzi OM a krátk. záv. s výnim-
kou pol. OM, kt. sú súčasťou peň. prostr. a peň. 
ekvivalentov, na HV z bežnej čin.

A.2. -1 245 371   1 741 008   46 818  

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej  
činnosti

A.2.1. -21 448  -121 523   28 313  
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Položka Označenie 
položky 2021 2020 2019

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti A.2.2. -1 223 035   1 861 548   15 570  

Zmena stavu zásob A.2.3. -888   983   2 935  

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, 
s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňaž-
ných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

A.2.4.  -  -  - 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti mimo 
osobitne uvedených v iných častiach prehľa-
du peňažných tokov

-1 252 936   1 723 113   65 380  

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňu-
jú do investičných činností

A.3.  867   694  

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do finančných činností

A.4.  -  -  - 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,  
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič-
ných činností

A.5.  -  -  - 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely  
na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  
do finančných činností

A.6.  -  -  - 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 252 936   1 723 980   65 380  

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky,  
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič-
ných činností alebo finančných činností

A.7. -37 659  -9 107  -21 956  

Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na 
prev. činnosť

A.8.  -  -  - 

Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa 
na prev. činnosť

A.9.  -  -  - 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti A.  -  -  - 

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI -1 290 595   1 714 873   43 424  

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného 
majetku

B.1.  -  -  - 

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku

B.2. -1 739  -142 831  -1 825  

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných  
papierov a podielov v iných účtovných jednot-
kách, mimo peňažných ekvivalentov

B.3.  -  -  - 

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného  
majetku

B.4.  -  -  - 

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku B.5.  158 062   37 908   141 388  

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov 
a podielov v iných účt. jednotkách, s výnimkou 
c.p., ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty  
a c.p. určených na predaj alebo obchodovanie

B.6.  -  -  - 
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Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtov-
nou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je 
súčasťou konsolidovaného celku

B.7.  -  -  - 

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskyt-
nutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednot-
ke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku

B.8.  -  -  - 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté 
účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou 
dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jed-
notke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku

B.9.  -  -  - 

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých 
účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou 
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá 
je súčasťou konsolidovaného celku

B.10.  -  -  - 

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňu-
jú do prevádzkových činností

B.11.  -  -  - 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,  
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz-
kových činností

B.12.  -  -  - 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú 
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo 
ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky  
z finančnej činnosti

B.13.  -  -  - 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú 
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo 
ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky  
z finančnej činnosti

B.14.  -  -  - 

Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ju možné 
začleniť do inv.činností

B.15.  -  -  - 

Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na 
investičnú činnosť

B.16.  -  -  - 

Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa 
na investičnú činnosť

B.17.  -  -  - 

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť

B.18.  -  -  - 

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť

B.19.  -  -  - 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti B.  156 323  -104 923   139 563  

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

Peňažné toky vo vlastnom imaní C.1.  -  -  - 

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov C.1.1.  -  -  - 

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania 
spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je 
účtovnou jednotkou

C.1.2.  -  -  - 
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Prijaté peňažné dary C.1.3.  -  -  - 

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi C.1.4.  -  -  - 

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie 
vlastných akcií a vlastných obchodných podielov

C.1.5.  -  -  - 

Výdavky spojené so znížením fondov vytvore-
ných ÚJ

C.1.6.  -  -  - 

Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločník-
mi ÚJ a fyzickou osobou, ktorá je ÚJ

C.1.7.  -  -  - 

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia  
so znížením VI

C.1.8.  -  -  - 

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátko-
dobých záväzkov z finančných činností

C.2. -9 240  -54 881  -65 567  

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov C.2.1.  -  -  - 

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cen-
ných papierov

C.2.2.  -  -  - 

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke po-
skytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na 
zabezpečenie hlavného predmetu činnosti

C.2.3.  -  -  - 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej 
jednotke poskytla banka alebo pobočka za-
hraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli 
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 
činnosti

C.2.4.  -  -  - 

Príjmy z prijatých pôžičiek C.2.5.  -  -  - 

Výdavky na splácanie pôžičiek C.2.6.  -  -  - 

Výdavky na úhradu záväzkov z používania 
majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe 
prenajatej veci

C.2.7.  -  -  - 

Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých 
záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti účtovnej 
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov

C.2.8.  -  -  - 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých 
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin. 
činnosti účt. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa 
uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňaž. 
tokov

C.2.9. -9 240  -54 881  -65 567  

Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností

C.3.  -  -  - 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely  
na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  
do prevádzkových činností

C.4.  -  -  - 
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Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak 
sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 
alebo ak sa považujú za peňažné toky z inves-
tičnej činnosti

C.5.  -  -  - 

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú 
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo 
ak sa považujú za peňažné toky z investičnej 
činnosti

C.6.  -  -  - 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak 
ich možno začleniť do fin. činností

C.7.  -  -  - 

Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na 
finančnú činnosť

C.8.  -  -  - 

Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa 
na finančnú činnosť

C.9.  -  -  - 

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti C. -9 240  -54 881  -65 567  

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných 
prostriedkov

D. -1 143 512   1 555 069   117 420  

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvi-
valentov na začiatku účtovného obdobia

E.  3 338 024   1 782 955   1 665 535  

Stav peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred 
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závier-
ka

F.  2 194 512   3 338 024   1 782 955  

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. Prostried-
kom a peňaž. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka

G.  -  -  - 

Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž-
ných ekvivalentov na konci účtovného obdo-
bia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka

H.  2 194 512   3 338 024   1 782 955  

Podnik zostavil prehľad peňažných tokov nepriamou metódou vykazovania.
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