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1. História VIPO a.s. a hlavné oblasti podnikania 
 
VIPO a.s. vznikla ako samostatný subjekt v roku 1974 ako špecializovaný výskumný ústav 
pre slovenský kožiarsky a obuvnícky priemysel pod názvom Ústav racionalizácie kožiarskeho 
a obuvníckeho priemyslu (ÚRKOP). Vo svojej činnosti sa ÚRKOP orientoval na koželužskú 
a obuvnícku technológiu, vývoj strojov a zariadení pre koželužský a obuvnícky priemysel, 
chemické aspekty koželužskej a obuvníckej výroby, na aplikáciu výpočtovej techniky vo vý-
robe usní a obuvi a na výkon skúšobníckej a normalizačnej činnosti v odvetví kožiarskeho a 
obuvníckeho priemyslu. 
 
V roku 1986 začal ÚRKOP pôsobiť ako samostatný hospodársky subjekt. V období do roku 
1989 došlo k viacerým organizačným a štrukturálnym zmenám, z ktorých najvýznamnejšou 
bolo odčlenenie úseku výpočtových a technicko-organizačných služieb. Názov organizácie sa 
zmenil na Výskumno-inžiniersky podnik kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu (VIPKP). 
 
Po zmene politického a ekonomického systému v roku 1989 sa vyprofilovalo zameranie 
VIPKP na štyri rozhodujúce oblasti - výrobu obuvi, chemický a koželužský výskum a vývoj, 
vývoj strojov, zariadení a riadiacich systémov a na skúšobnícku a normalizačnú činnosť pre 
oblasť kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu. 
 
V roku 1992 sa VIPKP transformoval na akciovú spoločnosť pod názvom VIPO a.s. Po trans-
formácii na akciovú spoločnosť sa z VIPO a.s. odčlenilo oddelenie skúšobníctva a výskumné 
a vývojové činnosti sa postupne preorientovali na zariadenia na výrobu pneumatík a gumáren-
skú chémiu, pričom zostala zachovaná divízia výroby obuvi i oddelenie koželužského vý-
skumu. 
 
V súvislosti s celoeurópskou recesiou obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu došlo v roku 
2003 k odčleneniu divízie výroby obuvi a k zmene zamerania oddelenia koželužského vý-
skumu na výskum polymérov z obnoviteľných zdrojov.   
 
Počet zamestnancov podniku v jednotlivých obdobiach značne kolísal. Koncom 80. rokov 
podnik pred odčlenením úseku výpočtových a technicko-ekonomických služieb zamestnával 
okolo 450 pracovníkov. Po odčlenení toho úseku, úseku skúšobníctva a odčlenení divízie vý-
roby obuvi sa počet pracovníkov ustálil na približne 100 zamestnancov. 
 
V súčasnosti je z hľadiska objemu  najvýznamnejšou podnikateľskou aktivitou VIPO a.s. vý-
skum, vývoj a výroba strojov a elektronických systémov. Za dobu svojej existencie sa sorti-
ment strojárenských produktov firmy transformoval od strojov a zariadení pre obuvnícky 
priemysel na strojnotechnologické systémy na prípravu komponentov pneumatík a stroje na 
opracovanie a montáž komutátorových uhlíkových kief pre elektrické motory.  
 
Ďalšou významnou časťou činnosti VIPO a.s. je chemický výskum a výroba so špecializáciou 
na gumárenskú chémiu a chémiu adhezív. Chemická výroba firmy sa koncentruje hlavne na 
tavné, disperzné a rozpúšťadlové lepidlá. 
 
Od roku 2001 je VIPO a.s. nositeľom certifikátov systému riadenia kvality a environmentál-
neho manažérskeho systému podľa noriem STN EN ISO 9001 a STN EN 14001.  
 
VIPO a.s. je od roku 2009 držiteľom osvedčenia Ministerstva školstva SR o spôsobilosti vy-
konávať výskum a vývoj.  
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2. Orgány a vrcholový manažment spoločnosti 
 
Orgány a vrcholový manažment spoločnosti pracovali v roku 2009 v tomto zložení: 
 
a) predstavenstvo: 

 Ing. Miroslav Útlý – predseda do 16. 4. 2009 
 Ing. Karol Vanko – predseda od 16. 4. 2009 
 Bc. Katarína Rosinová – podpredseda od 16. 4. 2009  
 Ing. Peter Duchovič – člen  
 
b) dozorná rada 

 Ing. Milan Naňák, – predseda do 16. 4. 2009, podpredseda od 16. 4. 2009 
 Ing. Miroslav Útlý – predseda od 16. 4. 2009 
 Katarína Rosinová – podpredseda do 16. 4. 2009 
 Ing. Anton Jablonický – člen 
 
c) Vrcholový manažment spoločnosti 

 Ing. Peter Duchovič – generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva 
 Ing. Jaroslav Švorec – riaditeľ odboru ekonomiky a financií do 31. 3. 2009 
 Ing. Anton Jablonický – riaditeľ odboru stroje a elektronika  
 Ing. Jozef Vacval – riaditeľ odboru chemického výskumu a výroby  
 Ing. Anna Struhárová – poverená riadením  odboru ekonomiky a financií od 1. 4. 2009 
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3. Správa o podnikateľskej činnosti VIPO a.s. za rok 2009 
 
3.1 Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti 
 
Spoločnosť VIPO a.s. podniká vo svojom sídle a nemá organizačnú zložku v zahraničí. Pod-
nikateľskú činnosť vykonáva VIPO a.s. počas celej svojej existencie a v roku 2009 sa zame-
riavala na tieto základné oblasti: 

1. výskum, vývoj a výrobu strojov a zariadení 
2. chemický výskum a výrobu 
 

Celkové výnosy VIPO a.s. za rok 2009 dosiahli výšku 5 545 940 EUR, celkové náklady 
v roku 2009 dosiahli výšku 5 884 720 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predsta-
voval – 338 780 EUR. 
 
 
3.2 Výrobné činnosti a predaj výrobkov 
 
Z hľadiska výnosov boli v roku 2009 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrob-
kov odboru Stroje a elektronika v hodnote 2 129 866 EUR. Na tomto objeme sa rozhodujúcou 
mierou podieľala výroba liniek na výrobu pätkových lán a zariadení na aplikáciu jadrových 
profilov na pätkové laná. 
 
Objem výroby lepidiel v odbore chemického výskumu a výroby dosiahol 761 ton, z toho 633 
ton tavných a 67 ton disperzných lepidiel, 52 ton cementov a farieb, 4 tony kaučukových 
zmesí a 5 ton ostatných výrobkov. Objem tržieb odbor chemického výskumu a výroby dosia-
hol v roku 2009 hodnotu 1 756 262 EUR.  
 
 
3.3 Výskumná a vývojová činnosť 
 
V roku 2009 prebiehalo riešenie projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja prijatých 
vo výzvach na podávanie návrhov projektov vyhlásených v roku 2007 

 „Nová generácia systémov na aplikáciu jadrových profilov vo výrobe automobilových 
plášťov“ 

 Vysoko produktívne systémy na zhotovenie komponentov pätkových častí automobilo-
vých plášťov 

 Mäkké typy tavných lepidiel pre kníhviazačské a baliarenské aplikácie so zníženou ener-
getickou náročnosťou výroby 

 Riešenie negatívneho vplyvu tuhých chromitých odpadov kožiarskeho priemyslu na život-
né prostredie 

 Výskum a výroba hydrolyzátov na báze obnoviteľných zdrojov 

Riešenie projektu „Vysoko produktívne systémy na zhotovenie komponentov pätkových častí 
automobilových plášťov“ bolo v roku 2009 ukončené, riešenie projektu „Nová generácia sys-
témov na aplikáciu jadrových profilov vo výrobe automobilových plášťov“ bolo predĺžené do 
marca 2010, riešenie ostatných projektov bude pokračovať v roku 2010. 
 
Celkové výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2009 výšku 1 130 290 EUR. 
 
V roku 2009 VIPO a.s. podala vo výzvach na podávanie projektov spolufinancovaných zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast“ projekty „Inovácia strojárenských a chemických produktov VIPO a.s. 
prostredníctvom priemyselného výskumu“ a „Zlepšenie pozície a konkurenčnej schopnosti 
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VIPO a.s. na medzinárodných trhoch“ a v rámci operačného programu „Výskum a vývoj“ 
projekt „Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s.“ 
 
V roku 2009 VIPO a.s. získala osvedčenie Ministerstva školstva o spôsobilosti vykonávať 
výskum a vývoj. 
 
 
3.4 Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia 
 
V roku 2009 prijala VIPO a.s. 12 reklamácií od zákazníkov, z toho v odbore Stroje a elektro-
nika bolo prijatých 11 reklamácií. V jednom prípade reklamácia nedostatkov technických 
nastavení linky nebola uznaná, refundácia nákladov vo výške 7  730 EUR je v štádiu riešenia 
u zákazníka. Všetky reklamácie boli vysporiadané opravou, výmenou súčiastky alebo nasta-
vením technických parametrov linky, dva prípady sú v štádiu riešenia. Celková suma rekla-
mácií uplatnených odberateľom za r. 2009 vrátane neuznanej reklamácie predstavuje 
15 312,87 EUR. Podiel reklamácií z hodnoty vyrobeného tovaru je 0,12%. 
 
V roku 2009 boli vykonané 4 interné audity, ktorých cieľom bolo preskúmanie aktuálnosti 
procesov integrovaného manažérskeho systému (IMS), preverenie zhody procesov IMS s po-
žiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2001 a 14 001:2005, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a požiarnej ochrany s príkazmi a inštrukciami generálneho riaditeľa a kontrola plnenia 
nápravných opatrení z interných auditov uskutočnených v roku 2008. 
 
Počas interných auditov sa zistilo celkom 34 nezhôd, ku ktorým bolo prijatých 35 nápravných 
opatrení. Nápravné opatrenia boli Radou IMS prijaté do úloh Rady IMS, čím sa zaistilo sle-
dovanie ich plnenia. Väčšinu nezhôd a k nim prijatých opatrení tvorili požiadavky na zmenu 
alebo doplnenie dokumentácie systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérske-
ho systému, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 
 
Recertifikačný audit systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva sa usku-
točnil v dňoch 18. – 19. 11. 2009. Cieľom auditu bolo zistiť, či systém manažérstva kvality 
a systém environmentálneho manažérstva VIPO a.s. spĺňa požiadavky noriem STN EN ISO 
9001:2001 a 14001:2005. Predmetom auditu bola dokumentácia systémov a činnosti v praxi. 
Audit skonštatoval, že vo VIPO a.s.  pretrváva zhoda systému manažérstva kvality s požia-
davkami normy STN EN ISO 9001:2001 a zhoda systému environmentálneho manažérstva 
s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005. Pri audite neboli zistené žiadne nezhody. 
V rámci auditovania audítorská skupina navrhla 10 námetov na zlepšenie 
 
 
3.5 Oblasť mzdového vývoja a personalistiky 
 
V roku 2009 dosiahla VIPO a.s. priemerný hrubý mesačný zárobok tarifne odmeňovaných 
pracovníkov 793,78 EUR. K 31. 12. 2009 zamestnávala VIPO a.s. 96 pracovníkov, z toho 58 
výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 38 pracovníkov 
v robotníckych profesiách.  
 
3.6 Oblasť vlastného rozvoja firmy 
 
VIPO a.s. v roku 2009 obstarala nehmotný investičný majetok v hodnote 465 514 EUR, ktorý 
predstavujú riešené úlohy výskumu a vývoja. 
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4. Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2009 
 
VIPO a. s. vykázala k 31. 12. 2009 nasledovný stav majetku, vlastného imania a záväzkov 
(v EUR) 
 
Spolu majetok ................................................................................. 6 763 359 
 
a) Neobežný majetok........................................................................ 2 337 144 

z toho:  hmotný majetok....................................................  1 018 053 
 nehmotný majetok ................................................. 1 319 091 
 finančné investície...............................................................0 

 
 
b) Obežný majetok ........................................................................... 4 284 258 

z toho:  zásoby.................................................................... 1 873 532 
 dlhodobé pohľadávky................................................. 61 284 
 krátkodobé pohľadávky......................................... 1 447 878 
 finančné účty ............................................................ 901 564 

 
c) Časové rozlíšenie ........................................................................... 141 957 
 
 
Spolu vlastné imanie a záväzky..................................................... 6 763 359 
 
a) Vlastné imanie.............................................................................. 3 279 387 

z toho:  základné imanie..................................................... 2 203 472 
 fondy zo zisku ..................................................... 1 155 243 
 hospodársky výsledok min. rokov............................ 208 029 
 hospodársky výsledok za rok 2009 .........................-287 357 

  
b) Záväzky........................................................................................ 3 339 729 

z toho:  rezervy...................................................................... 377 402 
 dlhodobé záväzky......................................................... 4 956 
 krátkodobé záväzky............................................... 1 338 000 
 bankové úvery .........................................................  619 371 
 krátkodobá finančná výpomoc ..............................1 000 000 

 
c) Časové rozlíšenie ............................................................................ 144 243 
 
 
NÁKLADY ......................................................................................5 884 719,87 
 
VÝNOSY ........................................................................................  5 545 940,37 
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Predstavenstvo a.s. posúdilo dosiahnutý hospodársky výsledok a navrhuje nasledovný postup 
(v EUR): 
 
 Hospodársky výsledok pred zdanením......................................  -338 779,47 
 Daň z príjmov PO – splatná .................................................................... .0,00 
 Daň z príjmov PO – odložená ...................................................  + 51 422,45 
 Hospodársky výsledok po zdanení.........................................  -287 357,02 
 
 
Predstavenstvo a.s. po zhodnotení celkovej ekonomickej situácie odporúča nasledovné: 
 
 Úhradu straty z ostatných fondov – fond rozvoja ........................ 287 357,05 EUR 
 Prídel do sociálneho fondu z nerozdeleného zisku z r. 2008.......... 28 000,00 EUR 
 
 
Akciová spoločnosť viedla účtovníctvo v roku 2009 v zmysle Zákona o účtovníctve č. 
431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (zák. 562/2003 a 561/2004 Z.z.) a podľa účtov-
nej osnovy a postupov účtovania vypracovaných v zmysle Opatrenia MF SR č. 23054/2002-
92 doplneného opatrením MF SR č. 10069/2004-74 a Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 
v znení opatrenia 25167/2003-92. 
 
Audit uskutočnila firma BDR, spol. s r.o., Banská Bystrica, ktorá vyjadrila nasledovný názor: 
 
„Účtovná závierka spoločnosti VIPO a.s. so sídlom v Partizánskom vyjadruje verne vo všet-
kých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2009 a výsledky 
jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu. Účtovná závierka je zostavená 
v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.“ 
 
 
5. Podnikateľský plán VIPO a.s. na rok 2010 
 
5.1 Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a.s. v roku 2010 
 
Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a.s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľ-
ského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2009 - 2013 pri zohľadnení predpokladov dosiah-
nutia plánovaných výsledkov v jednotlivých oblastiach činnosti firmy v konfrontácii s do-
padmi hospodárskej krízy na existujúcich a potenciálnych odberateľov. Základné ukazovatele 
podnikateľského plánu VIPO a.s. na rok 2010 sú uvedené v tabuľke č. 1. 
 
Tabuľka 1: Základné ukazovatele podnikateľského plánu na rok 2010 (EUR) 

Ukazovateľ Jednotka Plán 2010 
Výnosy EUR 6 965 225 
Hospodársky výsledok pred zdanením EUR 150 634 
 
 
5.2 Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a.s. na rok 2010 
 
V rámci VIPO a.s. budú v roku 2010 fungovať dve strategické obchodné jednotky: 

 odbor stroje a elektronika 
 odbor chemického výskumu a výroby  
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5.2.1 Vývoj a výroba strojov, zariadení a elektronických systémov 
 
V oblasti strojov, zariadení a elektronických systémov budú výskumné a vývojové kapacity 
sústredené hlavne na vývoj strojov a zariadení pre výrobu pneumatík a opracovanie a montáž 
uhlíkových kief.  
 
V oblasti inovácie produktov bude v roku 2010 prebiehať riešenie projektov „Nová generácia 
systémov na aplikáciu jadrových profilov vo výrobe automobilových plášťov“, „Inovácia 
strojárenských a chemických produktov VIPO a.s. prostredníctvom priemyselného výskumu“ 
a ,,Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s.“ spolufinancovaných Agentúrou na pod-
poru výskumu a vývoja resp. z operačných programov „Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast“ a „Výskum a vývoj“.  
 
Výrobné kapacity budú zamerané na výrobu strojov a zariadení vyvinutých v rámci vý-
skumno-vývojových projektov. Ťažiskom výroby strojov budú linky na navíjanie pätkových 
lán, jadrovacie zariadenia, rezacie systémy, zariadenia na navíjanie a prevíjanie pásových 
materiálov a uhlikárske stroje. Plánované tržby z oblasti strojov a elektroniky v roku 2010 
predstavujú 5 307 781 EUR. 
 
 
5.2.2 Chemický výskum a výroba 
 
V oblasti inovácie produktov bude v roku 2010 prebiehať riešenie projektov „Inovácia strojá-
renských a chemických produktov VIPO a.s. prostredníctvom priemyselného výskumu“ a 
,,Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s.“ spolufinancovaných z operačných progra-
mov „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ a „Výskum a vývoj“.  
 
Výrobná činnosť sa bude orientovať na produkciu rozpúšťadlových, vodných a tavných lepi-
diel predovšetkým pre odberateľov v Nemecku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku a v Me-
xiku. Plánované tržby z oblasti chemického výskumu a výroby v roku 2010 dosiahnu 
1 827 709 EUR. 
 
 
5.3 Investičný a technický rozvoj 
 
Investičný rozvoj bude v roku 2010 orientovaný predovšetkým na rekonštrukciu výrobných 
zariadení a priestorov na výrobu roztokov, nákup osobného automobilu a projekty výskumu a 
vývoja. Investičné akcie budú v roku 2010 predstavovať objem 378 981 EUR. 
 
 
5.4 Personálny a sociálny rozvoj 
 
5.4.1 Personálny a mzdový rozvoj 
 
Predpokladaný koncový stav pracovníkov v roku 2010 dosiahne 93 osôb, pričom dôjde 
k poklesu stavu pracovníkov najmä z dôvodu racionalizácie a odchodu pracovníkov do staro-
bného dôchodku.  
 
V oblasti mzdového vývoja sa v akciovej spoločnosti v roku 2010 dosiahne priemerný me-
sačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 922,79 EUR. 
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5.4.2 Sociálny rozvoj 
 
Sociálny rozvoj VIPO a.s. sa bude i v roku 2010 orientovať najmä na  zvyšovanie bezpečnosti 
práce a ochranu zdravia pracovníkov. VIPO a.s. bude svojim pracovníkom poskytovať i prí-
spevky na stravovanie a dôchodkové pripoistenie a umožňovať bezplatné vzdelávanie.  
 
 
5.5 Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia 
 
V októbri 2010 sa vo VIPO a.s. uskutoční dozorný audit integrovaného manažérskeho systé-
mu certifikačným orgánom certifikujúcim manažérske systémy PROCERT. Audit bude vyko-
naný podľa požiadaviek normy STN EN  ISO 9001:2001 a revidovanej normy STN EN ISO 
14001:2009. 
 
Cieľom auditu bude zistiť, či organizácia požiadavky kladené na systém manažérstva kvality 
a systém environmentálneho manažérstva plní a či námety na zlepšenie odporúčané a navrh-
nuté počas recertifikačného auditu vykonaného v roku 2009 organizácia prebrala. 
 
V nadväznosti na organizačné a legislatívne zmeny a zmeny normy STN EN ISO 14001:2009 
bude v roku 2010 opätovne preskúmaná a prepracovaná vnútropodniková dokumentácia tak, 
aby zodpovedala aktuálnym právnym normám a systému fungovania podniku. 
 
 
6. Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2007,  2008 a 2009 
 

SÚVAHA v EUR k: 31. 12. 2007 31. 12. 2008 31.12.2009

Spolu majetok 5 559 489 7 673 144 6 763 359

Pohľadávky za upísané vlastné imanie            0 0 0
Neobežný majetok 1 913 883 2 262 182 2 337 144
Dlhodobý hmotný majetok 1 500 735 1 463 221 1 319 091
Dlhodobý nehmotný majetok 413 148 798 961 1 018 053
Dlhodobý finančný majetok 0 0 0
Obežný majetok 3 365 487 5 135 426 4 284 258
Zásoby 1 935 659 1 869 435 1 873 532
Dlhodobé pohľadávky 3 184 9 862 61 284
Krátkodobé pohľadávky 471 723 1 162 578 1 447 878
Finančné účty 954 921 2 093 551 901 564
Časové rozlíšenie 280 119 275 536 141 957
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 559 489 7 673 144 6 763 359
Vlastné imanie 3 350 748 3 586 660 3 279 387
Základné imanie 2 151 232 2 151 232 2 203 472
Fondy zo zisku 458 890 1 180 928 1 155 243
Výsledky hospodárenia 740 626 254 500 -79 328
Záväzky 2 199 666 4 019 457 3 339 729
Rezervy 163 770 142 431 377 402
Dlhodobé záväzky 13 915 10 895 4 956
Krátkodobé záväzky 949 818 1 536 283 1 338 000
Bankové úvery a výpomoci 1 072 163 2 329 848 1 619 371
Časové rozlíšenie 9 075 67 027 144 243  
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR k: 31. 12. 2007 31. 12. 2008 31.12.2009
Tržby z predaja tovaru            0 0 0
Náklady na obstaranie predaného tovaru            0 0 0
Obchodná marža 0 0 0
Výroba 6 391 500 7 222 146 4 834 411
Výrobná spotreba 4 234 512 5 072 009 3 437 001
Pridaná hodnota 2 156 988 2 150 137 1 397 410
Osobné náklady 1 770 127 1 829 075 1 682 212
Dane a poplatky 18 685 18 442 16 444
Odpisy DNM a DHM 264 010 313 195 389 551
Iné prevádzkové výnosy 229 887 398 857 694 391
Iné prevádzkové náklady -7 205 80 497 249 926
Prevádzkový VH 341 258 307 785 -246 332
Finančné výnosy 651 177 300 405 17 138
Finančné náklady 97 768 290 767 109 585
VH z finančných operácií 553 409 9 638 -92 447
VH za bežnú činnosť 894 667 317 423 -338 779
Mimoriadne výnosy            0 0 0
Mimoriadne náklady 0 0 0
Mimoriadny VH 0 0 0
VH pred zdanením 894 667 317 423 -338 779
Daň z príjmov 154 041 62 923 -51 422
- z toho odložená daň 42 371 -6 678 -51 422
HV za účtovné obdobie 740 626 254 500 -287 357  

 
 
7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré 

sa vyhotovuje výročná správa 
 
V čase od 31. 12. 2009 do doby vyhotovenia výročnej správy 5. 4. 2010 nedošlo k udalosti 
osobitného významu. 
 
 
8. Vyhlásenie o správe a riadení 
 
Na riadenie VIPO a. s. sa vzťahuje Kódex správy a riadenia spoločnosti, ktorý je verejne prí-
stupný na internetovej stránke spoločnosti http://www.vipo.sk. 

Metódy a princípy riadenia spoločnosti sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti a v kódexe 
správy a riadenia spoločnosti.  

V období, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nedošlo k odchýlkam od kódexu riadenia 
spoločnosti. 
 
Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Akcionár sa zúčastňuje na valnom 
zhromaždení osobne, alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, s úradne ove-
reným podpisom. Riadne valné zhromaždenie sa na zvolanie predstavenstva konalo dňa 16.4. 
2009. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v periodickej tlači s celo-
štátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy 30 dní pred jeho konaním. Valné zhro-
maždenie sa konalo v mieste sídla spoločnosti. Počet hlasov akcionára na valnom zhromažde-
ní sa spravoval menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má jeden hlas na každých 34 EUR 
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nominálnej hodnoty ním predložených akcií. V oznámení o konaní  valného zhromaždenia 
boli akcionári upozornení na právo vyžiadať si kópie prerokovávaných materiálov. Valné 
zhromaždenie schválilo: 

a) riadnu účtovnú závierku za rok 2008, rozdelenie zisku za rok 2008, 
b) výročnú správu za rok 2008,  
c) výbor pre audit 
d) audítora na výkon auditu spoločnosti  
e) zmenu stanov spoločnosti 
f) zmenu členov orgánov spoločnosti – predstavenstva a dozornej rady  
 
Valné zhromaždenie rozhodovalo v zmysle stanov spoločnosti väčšinou hlasov prítomných 
akcionárov. 
 
Práva a povinnosti akcionárov 

1. Žiadnemu akcionárovi nebolo odopreté právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hla-
sovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoloč-
nosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súviseli s predmetom rokovania valného 
zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. 

 
Zloženie a činnosť predstavenstva 

Predstavenstvo VIPO a. s. pracovalo v roku 2009 v tomto zložení: 

 Ing. Miroslav Útlý – predseda do 16. 4. 2009 
 Ing. Karol Vanko – predseda od 16. 4. 2009 
 Bc. Katarína Rosinová – podpredseda od 16. 4. 2009  
 Ing. Peter Duchovič – člen  
 
Činnosť predstavenstva VIPO a. s. Partizánske bola v súlade so stanovami tejto akciovej spo-
ločnosti, predstavenstvo a. s. zasadalo v roku 2009 pravidelne v mesačných intervaloch. 
 
Medzi jeho hlavné oblasti činnosti okrem výkonného riadenia spoločnosti patrilo zvolanie 
valného zhromaždenia, jeho organizácia a príprava dokumentov k rokovaniu valného zhro-
maždenia: 

- zostavenie riadnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie zisku za rok 2008 
- vypracovanie návrhu na zmenu stanov 
- vypracovanie výročnej správy za rok 2008 a správy o podnikateľskej činnosti spoloč-

nosti a stave jej majetku za rok 2008 
- vypracovanie podnikateľského plánu na rok 2009 

 
Predstavenstvo spoločnosti zabezpečilo zverejnenie regulovaných informácií na stránke spo-
ločnosti www.vipo.sk. 
 
Uznesenia a úlohy uložené predstavenstvu dozornou radou boli predstavenstvom plnené, na 
zasadnutiach dozornej rady pravidelne kontrolované a vyhodnocované. 
 
Dozorná rada zhodnotila plnenie uznesení z 16. riadneho valného zhromaždenia akcionárov 
VIPO a. s. Partizánske uložené predstavenstvu a skonštatovala, že všetky  uznesenia z tohto 
valného zhromaždenia boli priebežne plnené.  
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Informácie podľa § 20, ods. 7 zák. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

a) Základné imanie spoločnosti vo výške 2 203 472 EUR je zložené z: 

 64 808 akcií na doručiteľa, v menovitej hodnote jednej akcie 34 EUR 

e) Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera a sú verejne obchodovateľné. 

f) Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. 

g) Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní (min. 10% podiel) disponujú nasledujúce 
spoločnosti: 

 Inštitút odborného vzdelávania, s.r.o.,  
 Continental Matador Rubber, s.r.o., 
  ROSFAMILY, s.r.o. 

h) Medzi majiteľmi cenných papierov nie sú osoby s osobitnými právami kontroly. 

i) Spoločnosť nemá vydané zamestnanecké akcie. 

j) Stanovy spoločnosti neobsahujú ustanovenia o obmedzení hlasovacích práv. 

k) Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli 
viesť k obmedzeniu prevoditeľnosti cenných papierov alebo obmedzeniu hlasovacích 
práv. 

l) Členov štatutárneho orgánu spoločnosti – predstavenstva – volí a odvoláva valné zhro-
maždenie. Pravidlá pre voľbu a odvolanie členov predstavenstva sú upravené v stanovách 
spoločnosti. 

m) Právomoci predstavenstva sú uvedené v stanovách spoločnosti. Predstavenstvo nie je 
oprávnené rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.  

n) Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody viažuce sa na zmenu jej kontrolných pome-
rov v súvislosti s ponukou na prevzatie. 

o) Medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov nie sú žiadne dohody o náhradách, ak sa ich 
funkcia skončí. Náhrada spoločnosti zamestnancom, ktorých pracovný pomer sa končí, je 
upravená v kolektívnej zmluve. 


