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Dôverné
I. Úvod
Identifikácia spoločnosti:
Názov spoločnosti:
Adresa:
IČO:

Strojzvar BaP spol. s r.o.
Nevädzová 3, 040 01 Košice
36 210 986

Základné imanie:

6.640 EUR

Právny štatút:
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená dňa 22.11.2001 a zapísaná do Obchodného
registra dňa 13.12.2001 pod názvom STROJZVAR BaP spol. s r.o.
Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra
Predmet podnikania:
výroba, dodávky montáže a demontáže oceľových konštrukcií a
ich častí
dodávky, montáže, demontáže a rekonštrukcie technologických
zariadení, potrubných rozvodov z rôznych materiálov, médií,
oceľových konštrukcií, investičných celkov vrátane demontáží
poradenská činnosť v oblasti strojárenskej výroby
zemné, demolačné a výkopové práce
konštrukčné práce, grafické a kresličské práce spojené s
vyhotovením technickej dokumentácie pre strojárenskú výrobu
prieskum trhu
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
povrchová úprava kovov
sprostredkovanie obchodu a služieb
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činnosť stavbyvedúceho - technologické zariadenia stavieb zariadenia pre výrobu technických plynov (kyslík, vodík, vzduch,
zemný plyn, acetylén a ostatné energetiká)
zváračské práce, spracovanie technologických postupov pre
zváranie a školenie zváračov
poradenská činnosť v oblasti zvárania
povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania z
(
10.4.2006, vydané Ústredím práce soc. vecí a rodiny - odbor
sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 816 43 Bratislava
Okruh zamestnaní - profesií na ktoré budú prideľovaní
zamestnanci: zámočnícke, paličské, zváračské, žeriavnícke,
manipulačné-manuálne práce, viazačské a pomocné - robotnícke
práce, vodiči na vysokozdvižných vozíkoch Územný rozsah, v
ktorom bude vykonávaná činnosť agentúry dočasného
zamestnávania: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Holandsko, Litva,
Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Slovenská republika, Španielsko, Švédsko,Taliansko,
Veľká Británia Činnosť spoločnosti sa riadi systémom
manažérstva kvality podľa ISO 9001
oprávnenie spôsobilosti pre zváračskú školu č. 218 vydané
Výskumným ústavom zváračským, priemyselný inštitút SR,
Račianska 71, 832 59 Bratislava 3, ktoré oprávňuje vykonávať
prípravu pracovníkov ku skúškam: - pre zváračov kovov podľa
STN 050705 v rozsahu oprávnenia inštruktora zvárania a podľa
STN EN 287-1+A2 - pre zváračov plastov podľa STN EN 13067 - pre
spájkovačov podľa STN EN 13133
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
práce vo výškach
administratívne služby
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
/maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti
/veľkoobchod/
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
čistiace a upratovacie služby
paličské práce
služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a
zariadeniami - práce s vysokozdvižným vozíkom (VZV),
žeriavnícke a viazačské práce
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Dôverné
povrchová ochrana strojov a zariadení - mazacie práce
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie
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stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov
a ich údržba
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
zámočníctvo
prípravné práce k realizácii stavby
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
sťahovacie služby
poskyktovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
skladovanie
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
prenájom hnuteľných vecí
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a
výrobkov jemnej mechaniky
opravy pracovných strojov
oprávnenie vykonávať prípravu pracovníkov ku skúškam: - pre
zváračov kovov podľa STN 050705 v rozsahu oprávnenia
inštruktora zvárania a podľa STN EN 287-1+A2 - pre zváračov
plastov podľa STN EN 13067 - pre spájkovačov podľa STN EN
13133
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho
predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s nerastnými surovinami, farebnými a
drahými kovmi, hutným materiálom a výrobkami, drevom a výrobkami z dreva, celulózou,
stavebným materiálom, sklom, keramikou, kameňom, polygrafickými výrobkami, nástrojmi a
prístrojmi, výrobkami z plastov, železiarskym tovarom, poľnohospodárskymi výrobkami a
produktami, stavebnými, strojárskymi a ostatnými strojmi a zariadeniami pre priemysel

Štatutárny orgán: konatelia
Pavol Pavkovček
Juraj Barvirčák
Dôverné
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne, ak sa jedná o právny úkon,
ktorého hodnota je nižšia ako 50.000.- EUR. V mene spoločnosti konajú a podpisujú korýkoľvek
dvaja konatelia spoločne, ak sa jedná o právny úkon, ktorého hodnota sa rovná alebo prevyšuje
50.000.- EUR.
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História firmy

Spoločnosť Strojzvar BaP spol. s.r.o., bola zapísaná do Obchodného registra Obchodného
súdu Košice 1 dňa 13.12.2001. Má však dlhodobú tradíciu.História vzniku Zváračskej
školy sa datuje od r. 1960, kedy bola založená ako prvá škola zvárania pri
Východoslovenských strojárňach n.p. Košice – VSS. Bola jedinou a prvou zváračskou
školou vo Východoslovenskom a Stredoslovenskom kraji.
V r.1993 došlo k jej privatizácii a ďalej pokračovala vo svojej činnosti ako STROJZVAR –
združenie.
Začiatkom roku 2008 sa pretransformovala do našej spoločnosti ako STROJZVAR BaP
spol. s.r.o., Nevädzova č.3 Košice. V súčasnosti patrí medzi giganty pre výchovu a
certifikáciu zváračov s maximálnym možným rozsahom pôsobnosti. Ako prvá a jediná
zabezpečuje systém školenia zváračov pre oblasť zvárania plastov,hliníka a medi.
Neustála potreba zlepšovať svoju výkonnosť, zvýšovať hodnotu svojich činnosťí a
uspokojiť potreby a požiadavky najmä zahraničných partnerov primäli i našu spoločnosť
požiadať certifikačný orgán VÚZ – CERTIVELT o vykonanie certifikačného auditu, na
základe ktorého sme úspešne splnili požiadavky systému manažérstva kvality podľa
normy STN ENISO 9001:2001. Činnosť spoločnosti sa riadi modelom zabezpečenia
kvality podľa ISO 9001 v oblasti výroby, montáže, rekonštrukcií OK, potrubných
rozvodov, zváračských prác, vzdelávania zváračov a sprostredkovania pracovných síl.
- Už niekoľko rokov zamestnávame pracovníkov v rôznych profesiách:
Naši zamestnanci pracujú na rôznych pracoviskách na Slovensku. Tak isto aj v Českej Republike,
kde máme za týmto účelom vytvorenú organizačnú zložku. Rozhodnutím ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny č. AA/2009/14581/3589/OISS naša spoločnosť má aj povolenie na
vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
Zamestnanci našej spoločnosti prevažne v súčasnej dobe pracujú na rôznych pracoviskách v rámci
spoločnosti U.S.Steel Košice a ich dcérskych spoločností.

Dôverné
Naša spoločnosť je poistená voči škodám pri výkone povolania, na majetku, živote a zdraví tretích
osôb na sumu 375 000,- EUR.
Chceli by sme ešte upriamiť Vašu pozornosť aj na našu webovú stránku www.strojzvar.sk, kde
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môžete získať ešte ďalšie informácie o jednotlivých činnostiach našej spoločnosti.
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 42
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015
Podľa účtovnej závierky overenej audítorom Ing. Evou Gazdovou dňa 23.3.2016 zostavenej
k 31.12.2015 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 128 816,22 €.
Valné zhromaždenie rozhodlo, že čiastka vo výške 126 000 €. - zisk po zdanení, bude rozdelená
spoločníkom formou podielov na zisku podľa percentuálnej účasti na základnom imaní
spoločnosti a vyplatená najneskôr do 31.12.2018, podľa finančnej situácie spoločnosti.
Valné zhromaždenie rozhodlo, že čiastka vo výške 2 484,22 € zo zisku po zdanení bude tvoriť
prídel do sociálneho fondu, nakoľko jeho čerpanie v súčasnosti je vyššie, ako zákonom
stanovená tvorba.
Rezervný fond má spoločnosť vytvorený vo výške 996,00 €, t.j. 15 % základného imania.
Zo zisku po zdanení za rok 2015 spoločnosť rezervný fond doplní o sumu 332 €, čo bude
predstavovať 20% základného imania.
II. Ekonomické ukazovatele
Dlhodobý nehmotný majetok
Pohyb
Obst.cena
Oprávky
Zost.cena

Stav k 1.1.
BO
-

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav
k 31.12.BO
-

Dôverné
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Dlhodobý hmotný majetok /EUR/
Pohyb
Obst.cena
Zost.cena

Stav
k 1.1.BO
440 798,8
162 514,77

Prírastky

Úbytky

310 072,48

28050,-

Stav
k 31.12.BO
722 821,28
370 523,60

Údaje o finančnom majetku /EUR/
Spoločnosť vykázala k 31.12.2015 nasledovné položky finančného majetku:
Druh Fin. majetku
Peniaze v pokladni
Peniaze na účt. v bankách

Suma v EUR
6945,70 709,-

Údaje o vlastnom imaní /EUR/
Zákl. imanie
Zákonný RF
Ostatné fondy
HV za účt.obd.

Stav k 31.12.BO
6 640,996,3 525,128 816,22

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.PO
6 640,996,3 525,224 712,75

Údaje o Sociálnom fonde /EUR/
Stav k 1.1.BO
674,8

Zvýšenie
1712,75
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Dôverné
Údaje o dlhopisoch /EUR/
Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neemitovala dlhopisy.
Údaje o bankových úveroch /EUR/
Spoločnosť v priebehu roka nemá poskytnutý bankový úver
Údaje o tržbách /EUR/
Druhotné členenie tržieb
Tržby za vlastné výrobky a
služby
Tržby za tovar
Tržby z predaja DHM
Ost.výnosy z hosp.cinnosti

Stav k 31.12. BO
2 222 665,78
44 359,69
15 892,3 764,-

Stav k 31.12. PO
1 988 875,52 985,21 063,4 134,-

Ostatné informácie
Spoločnosť nevykonáva vedu a výskum
Spoločnosť má organizačnú zložku v zahraniči
V Košiciach, dňa 23.5.2016
Prílohy: Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015
Súvaha
o Poznámky k účtovnej uzávierke
o Cash Flow
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