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ÚVOD 

 

Vážené dámy, Vážení páni, 

Vážení akcionári 

 

  Dovoľte  mi v mene predstavenstva  akciovej spoločnosti všetkých Vás srdečne 

pozdraviť a privítať. Schádzame sa už po 16 krát a cieľom je informovať vás 

o hospodárení spoločnosti a dosiahnuté výsledky  porovnať  s podnikateľským zámerom.   

 

Valné zhromaždenie bolo zvolané predpísaným spôsobom, tzn. 30 dní vopred, oznámením 

v Obchodnom vestníku 03.03.2008 pre všetkých akcionárov s akciami na doručiteľa. 

Okrem toho  v zmysle platných stanov  akciovej spoločnosti   na vývesnej tabuli vo 

vestibule spoločnosti 27.03.2008 a v inzeráte denníku „Hospodárskych novín“ 01.04.2008. 

 

Rozhodujúce údaje o hospodárení spoločnosti za rok 2007 ako aj ďalšie materiály, ktoré sú 

v programe dnešného rokovania  boli k dispozícii na sekretariáte akciovej spoločnosti.   

 

 

 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 

 

Obchodné meno : POTRAVINOPROJEKT a.s. 
 
Sídlo spoločnosti : Polianky 5, 841 01 Bratislava 
 
Vznik spoločnosti : Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou 
    zo dňa 14.04.1992 Fondom národného majetku podľa 
    § 162 Ob.z., § 28 ods. 1 zákona 92/1991 o podmienkach 
    prevodu majetku štátu na iné osoby a § 12 ods. 1, písm. a) 
    zákona č. 263/91 Zb. 
    Spoločnosť vznikla zápisom do OR dňa 01.05.1992 
 
Súčasná registrácia :          Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I., 
    Oddiel SA, vložka číslo 365/B 
 
Identifikačné číslo : 31321780 
 
Daňové číslo  : 2020343138 
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Stanovy  : Stanovy akciovej spoločnosti boli schválené  
    zakladateľom 16.04.1992 a aktualizované valným 
    zhromaždením 26.06.1993 a 11.05.2001 a 25.04.2003 
 
Predmet činnosti :    - Prípravné práce pre stavbu 

     - Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe 
     - Nákup a predaj technologických celkov a 

                                               zariadení vrátane náhradných dielov 
        - Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj 
    (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje 
    osobitné povolenie možno len s tým povolením) 
        - Projektová činnosť v investičnej výstavbe 
 

 

 

II. ŠTRUKTÚRA  SPOLOČNOSTI  A  JEJ  ORGÁNOV 

 

 

Valné zhromaždenie akcionárov 

 Účasť na valnom zhromaždení je právom akcionára. Na rokovaní sa zúčastňujú 

členovia predstavenstva a dozornej rady 

 

Zoznam akcionárov k 31.12.2007 

            počet akcií    % 

Česká republika 
THEMOS INVEST Investičný fond Praha 2    3  0,01 
Fyzické osoby v počte 77             481  2,43 
 
Slovenská republika 
S & T Slovakia          3 768           19,07 
IPZZ  Investičný fond Zvolen               1  0,01 
CONTAKT BROKERS Nitra               1  0,01 
Fyzické osoby v počte 465       15 500           78,47  
 

C e l k o m         19 754                  100,00 
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Predstavenstvo : 

 

Ing. Kurt KRISTEL   - predseda 

Ing. František MELKUS  - podpredseda 

Ing. Alexander KOŠTENSKÝ - člen 

Ing. Andrej KRIŽANSKÝ  - člen 

Doc.Ing. Oldřich SKYBA CSc. - člen 

 

Dozorná rada : 

 

Ing. Ľudmila GRAIZELYOVÁ - predseda 

Ing. Pavol ĎURIŠIN   - člen 

Ing. Miloš JANÍČEK  - člen 

 

 

 

III.  VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA 

 

Valné zhromaždenie schválilo  pre rok 2007 podnikateľský zámer  

- vo výkonoch vlastnými pracovníkmi     4 500 tis. Sk 

- výroby celkom      12 850 tis. Sk 

- náklady spolu                12 700 tis. Sk 

- hospodársky výsledok - zisk        150 tis.  Sk 

 

Návrh sa opieral o už konkretizovaný program ako boli : 

- Výroba mäsových výrobkov a príprava mäsových pokrmov Bartošova Lehôtka 

- Modernizácia Cukrovaru Sereď 

- Moravské vinárske závody Bzenec 

- IN VINO hospodárstvo Fajdal – Vištuk 

- Henkel Slovensko s.r.o. 

- Food Farm Mojmírovce 

- Zimný štadión Zvolen 

- Zentiva Hlohovec 

- Coca Cola Lúka nad Váhom 
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ku ktorým pribudli  v II. polroku. 

- Novogal a.s. Dvory nad Žitavou 

- Palma Tumys a.s. 

- Zámecké vinařství – Třebívlice s.r.o. 

- Hyza a.s. Topoľčany 

- Ústav na výkon trestu odňatia slobody – Želiezovce 

- RAU s.r.o. Senec 

- Pivovary Topvar – Topoľčany 

- RAJO a.s. Bratislava 

- Kraft Foods Slovakia a.s. Bratislava 

- Rekonštrukcia ľadovej plochy Poprad – Mesto Poprad. 

 

 Z hľadiska vlastných investícií ďalšie vybavovanie počítačovou technikou a obnova 

fasády vlastnej budovy 

- Priebežne zabezpečovať platobnú schopnosť 

- Vytvárať finančný priestor pre pokračovanie v obnove fasády 

- Výkon projektovej činnosti stabilizovať na optimálnu výšku 4,5 mil. Sk 

 

Hospodárenie k  31.12.2007 vykázané riadnou účtovnou uzávierkou 

v ukazovateľoch podnikateľského zámeru zaznamenali tieto výsledky : 

- Výkony vlastnými pracovníkmi        9 153 tis. Sk 

- Výnosy celkom        17 914 tis. Sk 

- Náklady celkom        17 423 tis. Sk      

 

- Hospodársky výsledok – zisk           491 tis. Sk 

 

V r. 2007 bol naplnený podnikateľský zámer aj vo vlastných investíciách : 

- Pokračovali sme v  zhodnocovaní budovy -  

   - zrealizovala sa ďalšia výmena okien za    1,523.902,- Sk 

- Obnova osobného parku nákupom nového automobilu za     719.801,- Sk 

- Nákup softvéru za          231.991,- Sk 

- Zmena dispozičného riešenia prenajatých priestorov 

   na 2. poschodí – uvedenie do pôvodného stavu         62.457,- Sk  

        ∑ 2,538.151,- Sk 
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- Elektronické zabezpečovacie zariadenie budovy        62.975,- Sk 

- Turniket vo vstupe do budovy        196.790,- Sk 

- Doplnenie počítačovej siete a vybavenosti         93.398,- Sk 

 

Okrem toho sa spoločnosť musela vysporiadať so škodami  

po násilnom vniknutí do budovy spolu za       254.204,75 Sk 

z čoho poisťovňa uhradila iba     75.018,- Sk. 

 

Porovnanie výsledkov hospodárenia na rok 2006 

  
       rok 2006 rok 2007  
 
Výnosy celkom v tis. Sk      
Výroba celkom v tis. Sk    13 506  17 914 
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 224  17 927 
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob       282  -     13      
Tržby z hlavnej činnosti      6 630    9 153 
Tržby zo služieb       6 594    8 774 
 
 
Náklady celkom v tis. Sk    12 039  17 436 
Výrobná spotreba       3 760    5 466 
Osobné náklady       8 158  10 003  
Dane a poplatky          224       206 
Odpisy            656       717 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť       630    1 273   
 
 
Hospodársky výsledok – zisk v tis. Sk     1 185       491 
 
      
Majetková situácia spoločnosti 

        rok 2006 rok 2007 

Aktíva celkom v tis. Sk     72 368 74 318 
 
Stále aktíva       17 493 19 321 
z toho: NIM              43      151 
  HIM       17 136 18 856 
  finanč. majetok dlhodobý         314      314 
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Obežné aktíva v tis. Sk     54 660 54 041 
z toho: zásoby            992      977 
 časov. rozlíš.           956      215  
 dlhodobé pohľadávky      48 458           48 014 
 finančný majetok       5 210   5 050 
 

 

Pasíva celkom v tis. Sk    72 368  74 318 

Vlastné imanie     22 925  23 248 
z toho: základné imanie    19 754  19 754 

kapitálové fondy      1 924    1 924 
fondy zo zisku        2 770    1 200 

 
Cudzie zdroje                 49 369  50 987 
z toho:  krátkodobé záväzky    47 182  49 145 
   rezervy       1 408       848 
   dlhodobé záväzky         779       914 
 

 Hospodárenie spoločnosti bolo poznačené aj jednou mimoriadnou udalosťou. Dňa 

13.04.2007 v nočných hodinách vnikol do administratívnej budovy neznámy páchateľ 

a spôsobil spoločnosti škody. Na základe ohlásenia Okresnému riaditeľstvu policajného 

zboru Bratislava IV – Úradu justičnej a kriminálnej polície, odbor ekonomickej kriminality 

v zmysle § 199 trestného zákona začal trestné stíhanie pre zločin krádeže. Gremiálna rada 

riaditeľa prijala okamžité opatrenia, aby sa zamedzilo ďalším možným problémom. Okrem 

urýchlených náhrad a opráv poškodených vecí aj rozšírenie elektromagnetickej ochrany 

budovy a zriadenie turniketu vo vstupe do budovy. Postupné riešenie dopadov si dosiaľ 

vyžiadalo náklady v rozsahu 254 204,75 Sk. 

 

Stav pohľadávok k 31.12.2007 činí 4,943.303,60 Sk z toho po lehote splatnosti              

4,428.485,10 Sk. Stav pohľadávok po lehote splatnosti je dokladom o zdĺhavých súdnych 

konaniach. Všetky položky sú však vymáhateľné a sú právne ošetrené. Vo vzťahu 

k rizikovým pohľadávkam vytvorila spoločnosť opravné položky, ktoré k 31.12.2007 činia 

1,249.496,70 Sk. 

 

 Účtovná závierka vyhodnocuje hospodársku činnosť spoločnosti. Ako samostatný 

úkol je dozorovanie bankového úveru poskytnutého v rámci projektu „Dovoz 

remeselníckych pekární“ ktorý nie je honorovaný a neovplyvňuje výsledky hospodárenia 

spoločnosti. 
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 Podrobný popis vzniku a priebehu tohto projektu je obsiahnutý opätovne 

v materiáloch účtovnej závierky predchádzajúcich rokov. Napriek tomu považujeme za 

potrebné zopakovať rozhodujúce údaje. 

 Rozhodnutím konajúceho súdu bola žalovaná čiastka 89 347 510,89 Sk vo výške 

43 552 401,17 Sk zamietnutá a o zvyšku 45 795 709,70 súd nerozhodol a odročil 

pojednávanie. Táto výška sporu s ČSOB bola evidovaná v účtovnej závierke k 31.12.2005 

a je vykázaná aj v Súvahe k 31.12.2006 a k 31.12.2007. ČSOB nami požadované výpisy 

z účtu od 31.12.2003 nedoručovala. 

 Konajúci Krajský súd v Bratislave ako prvostupňový nariadil pojednávanie na 

11.05.2006. Súd  vydaným uznesením odročil pojednávanie na neurčito z dôvodu 

nevyhnutnosti ustanoviť vo veci znalca. 

 Dňa 18.07.2006 vydal Krajský súd Bratislava v tomto spore Uznesenie, ktorým 

ustanovuje  Ing. Dušana Uhera – znalca z odboru ekonomika a podnikanie odvetvie 

peňažníctvo. Lehota určená súdom pre vypracovanie znaleckého posudku bola 18.09.2006. 

 V zmysle nariadenia súdu sme obratom kontaktovali znalca a dohodli sme s ním 

požadovanú súčinnosť. Podľa vyjadrenia znalca súčinnosť žalobcu bola minimálna pre 

nedostupnosť prvotných dokladov a preto  požiadal nás  o dodanie značného počtu 

prvotných dokladov v kópiách. Zložitosť problematiky bola pre osvojenie znalcom časove   

náročná.    Po množstve podrobných konzultácii a po preskúmaní archívnych dokladov 

tohto projektu u nás znalec v januári 2007 ukončil v našej spoločnosti dokladovú inventúru 

a pristúpil k vypracovaniu znaleckého posudku. Konajúci súd však ani v priebehu roku 

2007 nevydal v spore rozhodnutie 

 
IV.  SÚVAHA,  VÝKAZ  ZISKOV  A  STRÁT 
 

Tvoria samostatnú prílohu účtovnej uzávierky. 
 

V.   ROZDELENIE  ZISKU 

 
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie              490 961,02 Sk 
 
Predstavenstvo navrhuje zisk rozdeliť nasledovne:   

Do rezervného fondu                   50 000,-    Sk 

Krytie straty z min. období     121 309,80  Sk 

Do sociálneho fondu                   69 651,22  Sk 

Nerozdelený zisk                 250 000,-    Sk   
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VI. ZÁVER 

 Napriek tomu, že úsilie za splnenie podnikateľského zámeru bolo narušené už 

spomínanou mimoriadnou udalosťou z ktorej vyplynul celý rad úloh  a s ktorými sa 

nerátalo, podarilo sa manažmentu splniť a prekročiť pôvodný zámer a udržať kredit 

u našich zákazníkov. Hospodársko-obchodné dohody boli všetky splnené. Splnili sa aj 

prísľuby v zatepľovaní budovy, v rozšírení softvéru ako aj úlohy ktoré vyplynuli 

z požiadaviek ktoré museli byť prijaté po mimoriadnej udalosti. Sústavnými prekážkami 

naďalej ostávajú pohľadávky po lehote splatnosti, kde nám ani súdy ani legislatíva pre 

zdĺhavé konanie situáciu neuľahčuje.  

 Z prechádzajúcich prehľadov o hospodárení, zo Súvahy v plnom rozsahu 

k 31.12.2007 a z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2007 je zrejmé, že ukazovatele 

podnikateľského zámeru boli splnené. Pre informáciu akcionárov je táto správa vrátane 

audítorskej správy ako aj ostatných materiálov na Valné zhromaždenie k dispozícií na 

sekretariáte spoločnosti, čo bolo aj oznámené v Obchodnom vestníku a v Hospodárskych 

novinách. 

 Ročná účtovná uzávierka vrátane prílohy k ročnej účtovnej závierke k 31.12.2007 

ako aj audítorská správa vypracovaná spoločnou Audit partner, s.r.o. licencia  SKAU č.279 

tieto skutočnosti  potvrdzujú a budú osobitným bodom programu Valného zhromaždenia. 

 Súhlasné stanovisko očakávame aj od dozornej rady, ktorej správa je tiež na 

programe rokovania. 

 Základné imanie spoločnosti sa nezmenilo a činí 19 754 tis. Sk. Centrálny depozitár 

cenných papierov eviduje u Potravinoprojektu a.s., IČO 31321780, 19.754 akcií 

zaknihovaných na doručiteľa s menovitou hodnotou 1.000,- Sk na 1 akciu. Tak je to aj 

vedené  v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I.  

Aj v roku 2008 spoločnosť očakáva stabilizovanú finančnú situáciu s výhľadom ziskového 

hospodárenia. 
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Vážení akcionári 

Stručne o práci predstavenstva a dozornej rady : 

V roku 2007  nedošlo k žiadnej zmene. Oba orgány pracovali v stabilnom zložení.  Po 

dohode predsedov rokovali  spoločne. Okrem toho dozorná rada uplatnila  právo 

i povinnosť vykonať kontrolu (viď správa dozornej rady). 

 Spoločné zasadania sa uskutočnili 4. mája 2007 a 4.októbra 2007. 

 

Rokovanie dňa 4. mája 2007 

Rokovania sa zúčastnili všetci členovia predstavenstva a dozornej rady. 

 

Programom bolo : 

1. Organizačná príprava valného zhromaždenia 

2. Kontrola plnenia úloh za predchádzajúce obdobie podľa písomne predloženého 

odpočtu úloh 

3. Výročná správa o hospodárení za r. 2006 

4. Ročná účtovná závierka za r. 2006 a rozdelenie zisku 

5. Audítorská správa za r. 2006 predložená Ing. Rehákovou  licencia SKAU č. 279 

6. Správa dozornej rady, ktorú predniesla Ing. Graizelyová 

7. Podnikateľský zámer na r. 2007. 

Všetci prítomní súhlasili s materiálmi na rokovanie valného zhromaždenia vrátane 

jednorazového odpisu straty z minulých období. 

 

Bolo prijaté uznesenie : 

1. Predstavenstvo a.s. schvaľuje odpis straty z minulých období v rozsahu 1,690 tis. 

Sk na úkor rezervného fondu. 

2. Predstavenstvo a.s. odsúhlasilo predložené materiály a uložilo predložiť ich 

valnému zhromaždeniu na schválenie. 

Rokovanie dňa 4. októbra 2007 

Programom bolo : 

Prerokovanie informácie o plnení prijatých úloh na G.R. a o očakávanom plnení 

podnikateľského zámeru. 

 Rokovanie otvoril predseda predstavenstva Ing. Kristel. Pozdravil a privítal členov 

predstavenstva aj dozornej rady a oznámil, že manažment spoločnosti plní týmto úlohu 
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zakotvenú v bode 9 čl. XIV Stanov akciovej spoločnosti to znamená najmenej 1x za polrok 

informovať o hospodárskej situácii. Požiadal Ing. Melkusa aby predniesol informáciu 

o plnení úloh, ktoré boli prijaté na gremiálnych radách. 

 Ing. Melkus vo svojej informácii mimo iného konštatoval, že gremiálna rada sa od 

začiatku roka zišla spolu 15 x a že prijaté úlohy  boli k dnešnému dňu splnené. Najvážnejší 

problém, ktorý musel manažment riešiť bolo násilné vniknutie do budovy neznámymi 

páchateľmi dňa 12.04.2007. Uvedená skutočnosť bola okamžite nahlásená Okresnému 

riaditeľstvu policajného zboru v Bratislave IV. Úradu justičnej a kriminálnej polície. 

Napriek tomu, že odbor ekonomickej kriminality v zmysle § 199 trestného zákona začal 

trestné stíhanie pre zločin krádeže a následné konania ako obhliadka miesta činu, 

vypočúvanie svedkov ako aj ďalšie šetrenia k dnešnému dňu nepriniesli želateľný 

výsledok. Manažment musel okamžite riešiť vzniknuté škody vrátane našich 

podnájomníkov, čo si vyžiadalo nemalé úsilie. Prijaté opatrenia vrátane rozšírenia 

bezpečnostného systému boli špecifikované na zasadnutí gremiálnej rady dňa 18.04.2007 

viď záznam č. 9/2007. 

 Úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí predstavenstva boli splnené na valnom 

zhromaždení dňa 04.mája 2007.  Uznesenie prijaté na valnom zhromaždení je zročné 

31.12.2007. 

 V ďalšom Ing. Kristel informoval o plnení hospodárskych úloh a o očakávanom 

plnení podnikateľského zámeru. Konštatoval, že situácia sa vyvíja priaznivejšie ako 

v minulých rokoch. Zlepšuje sa aj finančná situácia, čo umožňuje manažmentu pokračovať 

v prisľúbenej obnove fasády budovy. Informoval aj o vývoji okolo nás a o snahe nového  

majiteľa pekárenského komplexu získať aj našu administratívnu budovu. Napriek 

problémom ktoré môžu v tej súvislosti vzniknúť ocenil jednotnosť manažmentu ako 

majoritného majiteľa zachovať status quo a neakceptovať súčasné zámery nového suseda. 

Očakávame, že môžu vzniknúť problémy s vodou, možno aj elektrinou a plynom, ktoré 

bude treba postupne riešiť. Ubezpečil prítomných, že podnikateľský zámer bude splnený. 

 V diskusii sa otázky dotýkali prevažne kauzy s ČSOB vývojom v súdnom spore. 

Ing. Koštenský vysvetlil súčasnú situáciu. Informoval, že je vypísané pojednávanie na 

termín 18.10.2007 a že je pripravený ak sa pojednávanie uskutoční spolu s komerčným 

právnikom v ňom záujmy spoločnosti obhajovať. 

 Vzhľadom na zložitosť podmienok v akých manažment pracuje ostatní členovia 

predstavenstva a dozornej rady vykonanú prácu ocenili. 

 Predseda predstavenstva Ing. Kristel sa poďakoval a ukončil rokovanie. 





 
 

P O T R A V I N O P R O J E K T,  a. s.   Polianky 5,  841 01  B r a t i s l a v a 
 

 
 

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER  NA  ROK  2008 
 
 
 Na základe predbežného prieskumu a znalostí súčasných potrieb našich klientov  

kontaktovaných u nás aj v Českej republike, manažment je toho názoru, že je možné zvýšiť výkony 

vlastnými pracovníkmi  1 100 tis. Sk. Služby je možné uvažovať ako konštantné na úrovni minulého 

roku.  

 Z uvedeného dôvodu predstavenstvo navrhuje zhromaždeniu nasledovný návrh 

podnikateľského zámeru na r. 2008 : 

                
Výkony vlastnými pracovníkmi            5 600 tis. Sk 
Výnosy celkom           13 100 tis. Sk 
Náklady spolu           12 800 tis. Sk 
Hospodársky výsledok – zisk              300 tis. Sk 
  
 
Návrh vychádza z už dojednaných obchodných vzťahov 
 
P.č.     Zák. číslo               Názov zákazky     
 

1. 39 - 220 - 2007  
Grotto a.s. Bratislava - Výroba mäsových výrobkov  
a príprava mäsových pokrmov v Bartošovej Lehôtke - RP  

2. 39 - 230 - 2007 
 
ENAIRGY Veterná energia s.r.o. Ivanka pri Dunaji  
- Projektovanie veterných elektrární  - Podpora pri zhotovení projektového konceptu 

3. 39 - 240 - 2007 
 
Slovenské cukrovary  s.r.o. Sereď –  
Rekonštrukcia strechy HVO,  projekt skutkového vyhotovenia SO-03 Objekt prania 

 
4. 

 
39 - 249 - 2007 

 
IN VINO a.s. Bratislava - Vinársky komplex IN Vino a.s.  v  Modre - RP 

5. 39 - 250 - 2007 
 
IN VINO a.s. Bratislava - Rekonštrukcia hospodárstva Fajdal - Vištuk  
- zakreslenie skutkového stavu pre potreby stavebného povolenia 

 
6. 

 
39 - 263 - 2007 

 
R.A.U. s.r.o. Bratislava  - Logistické centrum Senec - PSP 

 
7. 

 
39 - 264 - 2007  

 
EQUUS a.s. Bratislava - Mraziarenský sklad Vinica - PSP  

 
8. 

 
39 - 265 - 2007 

 
FERTILAGRI SK s.r.o. Bratislava - Vínny závod Báb  PSP 

 
9. 

 
39 - 267 - 2007 

 
RAJO a.s. Bratislava - Prístavba k výrobnej hale 2008 - PSP  

10. 39 - 269 - 2007 
 
Pivovary Topvar a.s. Topoľčany - Oplotenie areálu a   
SO Prípravné tanky - technická pomoc 

   



11. 70 - 841 - 2007 United Industries a.s. Bratislava - Skladovacia hala Cukrovar Sládkovičovo  
- SO-01 - elektro - dokumentácia skutočného vyhotovenia  

12. 39 - 252 - 2008 

                                                      - 2 -  
 
HPM-COMERCIAL spol. s r.o. Púchov –  
Rekonštrukcia kondenzačnej strany - nízkotlakej strany  PS-01 Chladenie 
 - projektová dokumentácia 

13. 39 - 270 - 2008 
 
HEINEKEN Slovensko a.s. Hurbanovo - Fermentačné nádrže - rozšírenie  
- strojnotechnologická časť - PPSP 

14. 70 - 855 - 2008 
 
R.A.U. s.r.o. Bratislava - Letisko M.R. Štefánika AIRPORT Bratislava a.s.  
- Prepojovací objekt medzi terminálmi 1A a 2 - projekt statiky           nepotvrdená 

15.  70 - 856 - 2008 RAJO a.s. Bratislava - Statické posúdenie stropu 1. N.P. pre nádrž na mlieko 25 m3   

16. 39 - 267 - 2008 RAJO a.s. Bratislava - Prístavba k výrobnej hale 2008 -  RP          zmluva nepotvrdená 

17. 39 - 271 - 2008 
MILSY a.s. Bánovce nad Bebravou - Rekonštrukcia a modernizácia skladu MTZ  
- chemikálie, oleje, mazivá - RP     zmluva nepotvrdená 

18. 39 - 272 - 2008 
 
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. Bratislava  
- Linka SIG Combibloc - projektová dokumentácia 

19. 39 - 273 - 2008 
 
HEINEKEN Slovensko a.s. Hurbanovo  
- Fľašovacia linka na PET fľaše - strojnotechnologická časť - PPSP  

20. 39 - 274 - 2008 
 
Zentiva a.s Hlohovec - Výmena chladiacich strojov  
- s chladiacim výkonom 4000 až 4800 kW - projekt 

21. 39 - 275 - 2008 
 
Zámecké vinařství Třebívlice s.r.o. Třebívlice - Vinársky závod 
 - projekt strojnej technológie pre stavebné povolenie - zmluva nepotvrdená 

    
 
Autorský dozor : 

  40 - 220 - 2007  

 
Grotto a.s. Bratislava –  
Výroba mäsových výrobkov a príprava mäsových pokrmov v Bartošovej Lehôtke 
 - občasný AD   

 
 
 
Z hľadiska vlastných investícií  : 
- pokračovať v potrebnom doplňovaní počítačovej techniky (softvér – hardvér). 
- pokračovať v obnove fasády plastovými oknami 
 
V službách : 
- pokračovať v prenajímaní voľných priestorov. 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, marec 2008        Ing. Kurt   K r i s t e l 
        predseda predstavenstva 
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