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1. Úvod      
   
1.1. História spoločnosti 
 
     Spoločnosť MARTUS, s.r.o. bola založená v roku 1997 ako výrobná spoločnosť 
v oblasti technológií spracovania plechov. V súčasnosti je spoločnosť MARTUS 
dynamickou zákazkovou kovovýrobou, bez vlastného výrobného programu 
zameranou predovšetkým na oblasť špeciálnych CNC technológií spracovania 
plechov. 
 

 

1.2. Ciele a prognóza spoločnosti 
 
     Rok 2021 bol plný príležitostí a výziev. Nezmenilo sa strategické zameranie našej 
spoločnosti, ktorým ostala zákazková kovovýroba. Prvoradým cieľom bolo maximálne 
vyťaženie výrobných kapacít, stabilizácia výroby pre existujúcich klientov a vytvorenie rezervy 
pre nové obchodné prípady. To by nebolo možné, ak by sme sústavne nezdôrazňovali potrebu 
zvyšovania efektivity a nevenovali maximálnu pozornosť lepšej organizácii pracovných 
postupov, logistiky, zásobovania, nákupu a distribúcie.  
 
       Rozvoju spoločnosti pomohli aj masívne investičné akcie  zamerané  hlavne na 
automaizáciu výrobného procesu s cieľom zvýšenia produktivity, zlepšenia pracovného 
prostredia zamestnancov, životného prostredia, energetickej efektivity, kvality výrobkov a na 
obnovu majetku.  
 
       O tom, že firma nestagnuje, svedčí aj každoročný nárast objemu výroby a adekvátne s tým 
spojené  aj zvyšovanie tržieb.  
 
        Koncom roka 2019 sa objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 
sa vírus rozšíril do celého sveta. Počas celého roka 2021 spoločnosť dodržiavala  prísne 
epidemické opatrenia vrátane pravidelného testovania zamestnancov a v roku 2021 nemusela 
obmedziť ani pozastaviť výrobný proces, zatiaľ tieto opatrenia nemali negatívny dopad na 
pokles výroby a tržieb. Vedenie spoločnosti nezaznamenalo významný pokles predaja, 
najväčšie problémy má spoločnosť s obstarávaním výrobného materiálu ktorého je na trhu 
nedostatok a taktiež sa obstarávacia cena zvýšila pri niektorých plechoch aj o 100%. Nakoľko 
sa však situácia stále mení,  nemožno predvídať budúce dopady. Manažment bude pokračovať 
v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na miernenie 
akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. 
 
        Spoločnosť za hospodársky rok 2021 nemala organizačnú zložku v zahraničí, a nemala 
transakcie s vlastnými akciami, neemitovala cenné papiere ani dočasné listy, obchodné 
podiely a akcie. 
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 Hlavné ciele vytýčené na rok 2022 : 
- pokračovanie v modernizácii a automatizácii výrobných strojových zariadení, 
- znižovanie nákladovosti,  
- zvyšovanie kvality výroby, 
- spokojnosť zákazníkov, 
- proces hodnotenia kvality doplnenie a zlepšenie štatistických  metód merania kvality, 
- spokojnosť zamestnancov, nízka fluktuácia, 
- zavedenie interných a externých auditov, 
- dobré vzťahy s dodávateľmi 
 
 

1.3.  Certifikácia spoločnosti 
 

     V celom výrobnom procese spoločnosť Martus s.r.o. berie ohľad na životné prostredie. 
Firma Martus v roku 2012 ukončila proces certifikácie systému manažérstva kvality a s 
procesom certifikácie systému enviromentálneho manažérstva v rámci procesov.  
Od roku ukončenia procesu certifikácie má firma MARTUS opakovane vykonávaný dozorný 
audit a následne je vydané predĺženie platnosti certifikátu.  
 
    Martus má aktuálne vydané a do roku 2024 platné tieto certifikáty: 

-  CNC technológie spracovania plechov podľa STN EN ISO 14001:2016 
- Zavedený systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa 

normy STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14 001: 2016 
    

            Vedenie spoločnosti MARTUS s.r.o. vyhlasuje v súvislosti so zavedením systému 
manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001: 2016 
a STN EN ISO 14 001: 2016 nasledovnú politiku IS: 

1a) Vedenie spoločnosti prijalo na seba zodpovednosť za udržiavanie efektívneho systému 
manažérstva v súlade s účelom (rozsahom certifikácie) v kontexte s environmentálnymi 
vplyvmi jednotlivých činností organizácie, jej výrobkov a služieb. Vedenie spoločnosti 
prehlasuje, že bude poskytovať potrebné zdroje pre tento systém manažérstva. 

 
1b) V rámci súvislostí organizácie vedenie spoločnosti zapája, usmerňuje a podporuje 

jednotlivé zainteresované strany, aby prispievali k efektívnosti systému manažérstva.  
 
1c) Vedenie spoločnosti zabezpečuje dosiahnutie zamýšľaných výsledkov vybudovaného 

systému manažérstva v súlade so strategickým smerovaním. 
  
2. Túto politiku považuje vedenie spoločnosti za rámec na pravidelné stanovovanie cieľov. 
 
3a) V oblasti kvality je pre vedenie spoločnosti je dôležité komunikovať zhodu systému 

manažérstva s relevantnými aplikovateľnými požiadavkami.  
 
3b) V oblasti enviromentu sa vedenie spoločnosti zaväzuje k ochrane životného prostredia, 

vrátane prevencie znečistenia a z toho plynúcim konkrétnym záväzkom relevantným v 
rámci organizácie a k plneniu záväzkov plynúcich z platnej legislatívy v oblasti životného 
prostredia. 



 

 

 

 5 Výročná správa 2021  Martus s.r.o.  

 
4. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje k trvalému zlepšovaniu integrovaného systému 

manažérstva a k znižovaniu vplyvu na životné prostredie. 
 
Táto politika je v organizácií komunikovaná, pochopená a aplikovaná. 
 
 
 

 

2. Identifikačné údaje 
 

Obchodné meno :    MARTUS s.r.o. 
Deň zápisu do OR:   23.4.1997, Oddiel: s.r.o., vl.č. 10212/A 
Sídlo :                         Považská 67,  940 67 Nové Zámky 
IČO :                           36  520  012 
Právna forma :         Spoločnosť s ručením obmedzeným 

 
2.1. Predmet činnosti 

 
1. CNC technológie spracovania plechov 
2. Zámočníctvo, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov 

 

 
2.2. Štatutárny orgán  

 
Spoločníci: Ing.Zuzana Kostolániová, podiel na ZI vo výške 50% 
                    PharmDr.Jarmila Kóňová, podiel na ZI vo výške 50% 
Konateľka:  Ing. Zuzana Kostolániová  
Konanie v mene spoločnosti: v mene spoločnosti koná konateľ samostatne 
Základné imanie:  33 195,- EUR 
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2.3. Organizačná štruktúra 
 

 
 

 

 

2.4. Ľudské zdroje 
 

      Stratégia v oblasti riadenia ľudských zdrojov je podriadená myšlienke, že najdôležitejším 
zdrojom je zamestnanec.  

 
      Kľúčom k úspešnej spoločnosti sú kvalifikovaní zamestnanci. Keďže v súčasnej dobe majú 
všetky priemyselné výrobné spoločnosti problém s pokrytím svojich výrobných potrieb 
kvalifikovanou pracovnou silou, naša spoločnosť túto potrebu zabezpečuje vlastnými 
zamestnancami,  prostredníctvom malých kooperujúcich živnostníkov a od roku 2021 aj 
zamestnávaním občanov tretích krajín, aktuálne z Ukrajiny.  
 
      V roku 2021 tak jako aj v predcházajúcich rokoch, je v rácmi sociálnej starostlivosti 
zamestnancov zabezpečené stravovanie formou stravných lístkov kde spoločnosť prispieva 
na svoje náklady výškou 55% z výšky stravného a príspevkom zo sociálneho fondu vo výške 
0,69 EUR na 1 strav.lístok. Zamestnanci majú taktiež zabezpečený pitný režim 
prostredníctvom nápojových automatov priamo v prevádzkach, preventívne lekárske 
prehliadky zamestnancov rizikových pracovísk. Taktiež boli realizované školenia a 
preškolenia v zmysle plánu výcviku zamestnancov v oblasti BOZP. 
Príspevok na dovolenky je v súlade so zákonom. 

                       

KONATEĽ 

SPOLOČNOSTI (KS)

RIADITEĽ 

SPOLOČNOSTI (RS)

MANAŽÉR INEGROVANÉHO 

SYSTÉMU (MIS)

OTK

OBCHODNÉ ODD. (OR) EKONOMICKÉ ODD. (EO)
ODD. PERSONALISTIKY   A 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA TECHNICKÉ ODD. VÝROBNÉ ODD. (VV)

vedúci nákupu

vedúci ekonomického 

odd.
vedúci personálneho odd. a 

životného prostredia technický riaditeľ vedúci výroby

skladník účtovníčka konštruktéri vedúci pracovník

výrobný pracovník

V Nových Zámkoch, dňa 1.6.2012 Vypracoval:        Ing. Zuzana Kostolániová                                     

     MARTUS s.r.o Príloha č. 2  Príručka kvality - Organizačná štruktúra
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3. Obchod a ekonomika spoločnosti 
 

3.1. Profil spoločnosti, podnikateľské zameranie 
 
        Výroba a predaj produktov na zákazku stálym obchodným partnerom sú hlavnými 
atribútmi smerovania spoločnosti. Výrobné priestory na nachádzajú priamo v priemyselnej 
zóne mesta Nové Zámky vo vlastných výrobných priestoroch, ale aj v prenajatých výrobných 
a skladových priestoroch. 

       Cieľom spoločnosti Martus s.r.o. je predovšetkým maximalizácia kvality, zameranie sa na 
kľúčových zákazníkov, zbavenie sa nevhodnej výroby, ale hlavne investície do progresívnych 
technológií ako konkurenčná výhoda a produktivita. 

      Technologické vybavenie: Know-how spoločnosti je podporované vysokoproduktívnymi 
strojmi: Laserové centrum PRIMA POWER PLATINO s prísluš.,  CNC vysekávanie (Trumpf TR 
3000 a 5000), CNC ohýbanie (TruBend Cell 5000, TRUMPF 5085,TRUMPF 7036),  zakružovanie 
profilov, zváranie (TIG,MIG), odporové zváranie, bodovanie, lisovanie (hydraulický lis 
120t.,160t.,pneumatický lis 5,7 t.) sústruženie, frézovanie, delenie materiálov (CNC a NC 
pásové píly) a iné.        

       V roku 2020 spoločnosť získala nové laserové a ohýbacie centrá TRUMPF. Tieto 
automatizované centrá boli z časti financované z vlastných zdrojov, z časti poskytnutím 
leasingu spoločnosťou SG Equipment a z časti z príspevkov z Európskych štrukturálnych a 
investičních fondov na základe Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
konajúceho podl'a § 54 v spojeni s § 8 ods. 7 zákona č. 29212014 Z. z. o prispevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov. 

 
           Výroba je postavená na progresívnom riadení s jednoduchou organizačnou štruktúrou. 
Konštrukčné riešenia sú postavené a podporované niekoľkými CAD, CAM softvérmi.  
Z dôvodu rozšírenia technologického vybavenia bola spoločnosť nútená rozšíriť výrobné 
a skladové priestory formou prenájmu nových priestorov.  
 

     Z dôvodu expanzie spoločnosti na trhu a rozširovanie automatizovaných strojových 
zariadení, vedenie firmy zvažuje výstavbu nového výrobného areálu, ktorý bude spĺňať všetky 
požiadavky spoločnosti moderného európskeho typu, z výrobného ale aj logistického 
charakteru. 
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Automatizované laserové pracovisko so skladovým systémom 
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Automatizované ohýbacie centrum TruBend Cell 7000 
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3.2. Dodávatelia a odberatelia 

 

     Spoločnosť Martus s.r.o. si v rozvíjajúcom sa konkurenčnom prostredí strojárskej výroby 
vytvorila priestor pre stálych odberateľov.  
     Napriek tomu sú tu stále  nové možnosti pre nadviazanie nových obchodných a 
kooperačných väzieb tak medzi slovenskými ako aj zahraničnými podnikateľskými subjektmi. 
 

 

4. Ekonomické ukazovatele 
 

4.1. Všeobecné hodnotenie vývoja spoločnosti za posledné tri roky  
 

Text 2021 % 2020 % 2019 % Index 
2021/2020 

AKTÍVA  100  100  100  

Neobežný majetok 2 621 620  2 932 499  2 327 203   0,89 

Obežný majetok 4 476 445  2 347 718  2 000 458  1,91 

Ostatný majetok 1 850  3 858  3 675  0,48 

 2021  2020  2019  Index 
2021/2020 

PASÍVA  100  100  100  

Vlastné imanie 2 131 685  1 801 715  1 468 229  1,18 

Záväzky  4 486 410  2 922 594  2 863 107  1,53 

Ostatné pasíva 481 820  559 766  0  0,86 

 
 
Tržby a výnosy 

Text 2021 2020 2019 Index 
2021/2020 

Tržby za tovar 0 0 0 0 

Tržby z výroby a služieb 9 207 167      5 478 237 5 328 665 1,68 

Tržby z predaj  majetku 99 599 56 612 33 948 1,76 

Ostatné  výnosy  89 078 96 918 33 360             0,92 

Finančné výnosy 1 222 1 876 2 394 0,65 

Spolu: 9 397 066 5 633 643 5 398 367 1,67 

 
 
Náklady        

Text 2021 2020 2019 index 
2021/2020 

Náklady na predaný tovar 0 0 0 0 

Výrobná spotreba 4 673 349 2 326 117 2 481 647 2,01 

Osobné náklady 3 227 377 1 619 343 1 255 682 1,99 

Zostatková hodnota predaného majetku  23 109 11 678 6 702 2,75  

Ostatné náklady 36 480 33 953 35 121 1,07 

Náklady na  hospod. činnosť 7 960 315 5 607 765 5 061 890 1,42 

Finančné náklady 32 389 44 585 36 712 0,73 

Spolu: 7 992 704 5 652 350 5 098 602 1,41 
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      Ako vidieť z prehľadov, tak vývoj tržieb vzrástol porovnateľne so zvýšením nákladov. 
Celkovo ide o vyvážený stav. Výrazný nárast osobných nákladov  bol spôsobený nárastom 
počtu zamestnancov, kedy v roku 2020 sme mali priemerný evidenčný počet 47,5 a v roku 
2021 nám vzrástol priemerný evidenčný počet zamestnancov na 53,1. Ostatné výnosy tvoria 
vo významnej miere hodnotu vyradeného zbytkového materiálu zisteného mimoriadnou 
inventurou a z následného prehodnotenia  jeho opätovnej použiteľnosti, ocenenia a 
naskladnenia tohoto zbytkového materiálu.  
 
 
 

4.2.  Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie 
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Ukazovateľ 
hodnotenia  

Použitý vzorec 

Hodnoty 
z 

výkazov                                            
roku N 
(2021) 

Hodnoty 
z výkazov                                            
roku N - 1 

(2020) 

Hodnoty 
z výkazov                                            
roku N - 2 

(2019) 

Hodnoty z 
výkazov                                         

roku N - 3 
(2018) 

lik
v
id

ita
 

Likvidita I. stupňa -
pohotová likvidita (0,2 
- 0,6) 

X1=_FM/_KZAV 0,38  0,39  0,05  0,33  

Likvidita II. stupňa -
bežná likvidita (1,0 - 
1,5) 

X2=(_FM+_KRPOH)/_KZAV 0,67  0,85  0,44  0,69  

Likvidita III. stupňa -
celková likvidita (2 - 
2,5) 

X3=(_FM+_KRPOH+_Z.)/_KZA
V 

1,21  1,35  0,77  1,12  

z
a
d
ĺž
e
n
o
s
ť
 

Celková zadĺženosť  X4=(_CK/_AKT)*100 63,19  55,31  66,10  69,84  

Ukazovateľ 
samofinancovania 

X5=(_VK/_AKT)*100 30,02  34,10  33,90  30,16  

Celková úverová 
zadĺženosť (< 0,5) 

X6=_BUV/_AKT*100 0,57  1,35  2,35  3,70  

a
k
tiv

ita
 

Doba obratu zásob X7=(_Ø stav Z.*365)/_TRŽ. 73,30  55,97  38,10  50,39  

Doba obratu (inkasa) 
krátkodobých 
pohľadávok 

X8=(_Ø stav 

KRPOH*365)/_TRŽ. 
39,80  52,29  45,76  41,43  

Doba splácania 
záväzkov 

X9=(_ Ø stav Záv.*365)/_TRŽ. 100,85  109,82  109,61  199,92  

re
n

ta
b

ilita
 

Rentabilita vlastného 
kapitálu (ROE) 

X12=_ČZ/_VK 15,48% 18,66% 17,98% 20,19% 

Rentabilita tržieb X13=_ČZ/_TRŽ. 3,41% 5,97% 5,09% 4,70% 

Rentabilita výnosov X14=_ČZ/_V 3,20% 5,52% 4,89% 4,48% 
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4.3. Vplyv mimoriadnych udalostí po ukončení účtovného obdobia 
 

      Súčasná mimoriadna situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskou 
federáciou vo februári 2022 a súvisiace sankcie z EU namierené proti Ruskej federácii, ako aj 
pretrvávajúca pandemická situácia vyvolaná  vírusom COVID19, zatiaľ nemá významný 
negatívny vplyv na zdravie spoločnosti. Spoločnosť nemá priame obchodné ani iné aktivity 
voči Ruskej federácii a  Ukrajine.  
 
     Z dlhodobého hľadiska však tento stav môže druhotne ovplyvniť aj objemy obchodovania, 
peňažné toky a ziskovosť nakoľko naši odberatelia majú momentálne pozastavené všetky 
obchodné aktivity s Ruskou federáciou ako aj s Ukrajinou.  Schopnosť nepretržitej činnosti 
spoločnosti však nie je v súčasnosti narušená. 
 
     Podľa predbežných prepokladov sa javí enormné zvyšovanie všetkých vstupných 
výrobných nákladov ako ceny hutných materiálov, zvyšovanie cien energií a pod. a tým 
súvisiace zvyšovanie cien aj kooperujúcich činností. 
 
      Napriek tomu si spoločnosť ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky aj naďalej plní svoje 
záväzky k dátumu ich splatnosti, a preto stále uplatňuje predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti pri zostavovaní účtovnej závierky 
 
      Keďže negatívne aspekty súčasnej situácie, ich vývoj a možný dopad na ekonomiku 
nevieme kvantifikovať, nemôžeme ani polemizovať o možnom dopade na ekonomickú silu 
spoločnosti v budúcnosti. V spoločnosti nenastali iné udalosti osobitného významu po 
skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa podľa § 20 ods. 1 písm. 
b) zákona o účtovníctve.  
 

 

4.4. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku 
 

     Hospodársky výsledok za rok 2021 vo výške 329 970,46 EUR  ostane  ako zostatok na účte 
428021 - Nerozdelený zisk z minulých období a o jeho použití sa rozhodne neskôr. 
 
     Spoločnosť v roku 2021 nevykazovala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskum a vývoja,  
nenadobudla vlastné akcie ani obchodné podiely.  
 
     Spoločnosť MARTUS s.r.o. spracovala účtovnú závierku za rok 2021 v zmysle zákona 
o účtovníctve za predpokladu nepretržitej činnosti spoločnosti. 
 

 

 5. Správa audítora o overení účtovnej závierky 
     
       Rozhodnutím Valného zhromaženia spoločníčky Ing. Kostolániová a PharmDr. Kóňová  
v zmysle § 19 ods.2 zákona č. 431/2002 Zákona o účtovníctve, berú na vedomie Vyjadrenie 
audítora  schválili audítorskú spoločnosť: Audítorská znalecká spoločnosť s.r.o.,Považská 51, 
Nové Zámky, SKAu č. licencie 264, na vykonanie auditu za hospodársky rok 2022 v zmysle 
Zmluvy.  



 

 

 

 15 Výročná správa 2021  Martus s.r.o.  

 
         Správa tohto nezávislého audítora schváleného na vykonanie auditu za hospodársky rok 
2021, tvorí prílohu Výročnej správy za rok 2021. 

  
 

 

 

  6. Záver 
 

              Rok 2021 bol pre našu spoločnosť napriek nepriaznivej epidemickej situácie, rokom 
úspešného napĺňania expanzných cieľov stanovených v súlade s dlhodobou stratégiou rozvoja. 
Dobré hospodárenie a vysoké investičné rozvojové  projekty vo výrobnej sfére, prispeli k 
rozšíreniu pracovných pozícií  počas celého roka. Nevyskytla sa žiadna mimoriadna udalosť, 
ktorá by viedla k nutnosti redukcie pracovných síl alebo miezd, naopak, spoločnosť prijímala 
nových zamestnancov, a využitím nových technologických zariadení sa vytvorili podmienky pre 
výrazné navýšenie objemu výroby. Z titulu chýbajúcej odbornej pracovnej sily sa naša 
spoločnosť začala veľmi intenzívne zameriavať na investície na obnovu výrobných strojových 
zariadení za automatické zariadenia, čo je hlavným investičným cieľom od roku 2020 a čo bude 
prioritou spoločnosti aj v budúcich obdobiach. 
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                                                                                                Ing. Zuzana Kostolániová 
                                                                                                  konateľka spoločnosti 


