
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPRÁVA DOZORNEJ RADY 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Za dozornú radu:  

 
           JUDr. Michal Lazar 

      predseda dozornej rady 
                       v. r.  
 

Sabinov, február 2023 

 

 



pre Valné zhromaždenie akcionárov ZTS Sabinov, a.s. 

konané dňa 15. 06. 2023 

 
 

 Dozorná rada  pracovala v roku 2022 v tomto zložení: 

JUDr. Michal Lazar, predseda,  

Ing. Alexej Beljajev, člen, 

Mária Puškášová, člen; 

 

 Činnosť dozornej rady sa riadila podľa Stanov akciovej spoločnosti a podľa Štatútu 

dozornej rady a. s. Predstavenstvo informovalo dozornú radu o výsledkoch hospodárenia za 

uplynulé obdobie a o opatreniach na zlepšenie hospodárenia. Dozorná rada v priebehu roka 

2022 preverovala a hodnotila výsledky hospodárenia spoločnosti,  zároveň k nim zaujímala 

stanoviská a odporúčania.  

 

 Dozorná rada prerokovala a posudzovala výsledky hospodárenia v priebehu roka 2022 z 

predkladanej dokumentácie. Pri kontrole hospodárenia spoločnosti sa dozorná rada zamerala 

predovšetkým na hodnotenie finančnej a celkovej ekonomickej situácie spoločnosti.  

 

 V priebehu roka 2022 dozorná rada nezaznamenala žiadne porušenie stanov spoločnosti.  

 Dozorná rada prerokovala záverečnú dokumentáciu o hospodárení ZTS Sabinov, a. s.: 

• správu o hodnotení hospodárskych výsledkov za rok 2022, 

• súvahu v plnom rozsahu k 31.12.2022, 

• výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2022, 

• správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12.2022 spoločnosti  

ZTS Sabinov, a.s. so sídlom v Sabinove.      

 

   

  Nákup vlastných akcií spoločnosť realizovala v súlade so zákonom a to na základe 

ponuky na odpredaj akcií zo strany minoritných akcionárov spoločnosti. 
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  Spoločnosť dosiahla nasledujúce ekonomické a hospodárske výsledky: 

  

výnosy 

náklady 

hospodársky výsledok pred zdanením 

daň z príjmov odložená 

daň z príjmov splatná 

výsledok hospodárenia po zdanení 

 

14 471,0 tis. EUR 

15 071,6 tis. EUR 

-600,6 tis. EUR 

-13,2 tis. EUR 

0,0 tis. EUR 

-613,8 tis. EUR  

 

 Spoločnosť vyprodukovala výrobky v objeme 13 301,0 tis. EUR. 

  

 Produktivita práce na jedného zamestnanca predstavovala za rok 2022 hodnotu  

84 720 EUR.  

 

 Dozorná rada prerokovala ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie výsledku 

hospodárenia – strata. Vzala do úvahy správu audítora k overeniu účtovej závierky a na základe 

toho konštatovala: 

dozorná rada nezistila nedostatky účtovnej závierky, či už po formálnej alebo vecnej stránke,  

nezistila v rámci všeobecne platných predpisov a stanov spoločnosti nedostatky, ktoré by 

bránili schváleniu ročnej účtovnej závierky. 

 

 Na základe uvedeného dozorná rada valnému zhromaždeniu odporúča: 

• schváliť ročnú účtovnú závierku, 

• schváliť predložený návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku takto:  

- výsledok hospodárenia po zdanení – strata -613 796 EUR zúčtovať na účet 

neuhradená strata minulých rokov. 

 

Sabinov, február 2023 

                                                                                          JUDr. Michal Lazar 

                                                                                       predseda dozornej rady 

                                                                                                   v. r.  

 


