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Váţení obchodní partneri, milé dámy a milí páni, 
  
rok 2009 sa do histórie našej spoločnosti zapíše ako jeden z rokov s najvyššou prosperitou.  
 
Úspešne sa nám podarilo finalizovať zmeny v organizačnej štruktúreza účelom vytvorenia podmienok pre efektívne projektové 

riadenie, ktoré zabezpečujú kvalifikovaní, samostatní a zodpovední vedúci projektov. 
 
V oblasti manaţmentu kvality sme bezproblémovo recertifikovali systém riadenia kvality podľa normy STN ISO 9001:2009.  

Napriek tomu, ţe naši zákazníci boli s nami spokojní, je v našom záujme zostať voči sebe aj naďalej kritickí, pretoţe len dlhodo-
bé riešenia s rastúcou kvalitou môţu byť garanciou udrţania si trhovej pozície v silnejúcom konkurenčnom prostredí. 

 
Zodpovednosť za environmentálne dopady našich aktivít sme ukotvili a certifikovali prostredníctvom systému  

environmentálneho manaţérstva podľa normy ISO 14001:2005. Usilujeme sa preventívne pristupovať k ochrane  
ţivotného prostredia dodrţiavaním príslušných legislatívnych zákonov, noriem, nariadení, predpisov a aplikáciou konceptu Green 
IT. 

 
Ak sa pozrieme na základné finančné ukazovatele, zistíme, ţe v roku 2009 sme dosiahli ich výrazné zlepšenie. Tieto výsledky 

nás tešia, a aj naďalej máme ambíciu byť kľúčovým a stabilným obchodným partnerom. 
 
Dovoľte mi do roku 2010 popriať všetkým pevnú vôľu a veľa úspechov.   

 
 

 
 

 
 
Ing. Marián Bučko, CSc. 

                 Riaditeľ spoločnosti  
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Profil 

 elfa, s.r.o je súkromná spoločnosť zaloţená v roku 1992, ktorej fundamentálnym cieľom je transfér progresívneho  
know-how, technológií a trendov z akademického prostredia do štátneho a súkromného sektora, ako aj do kaţdodenného ţivota. 
Prostredníctvom našich projektov a riešení vytvárame nové moţnosti a posúvame hranice v oblastiach vzdelávania, informačných 
technológií a obchodu. 
 
 

Poslanie 

 Poslanie spoločnosti v oblastiach vzdelávania, informačných a komunikačných technológií smeruje k trvalému elementárne-
mu cieľu, a to poskytovať v týchto sférach našim zákazníkom riešenia, produkty a sluţby spájajúce nadčasovosť, inteligenciu,  
kvalitu, flexibilitu a všestranný prínos vyplývajúci z vysokej pridanej hodnoty širokého portfólia ponúkaných aktivít. 
 
 

Vízia 

 Spoločnosť elfa, s.r.o. je vnímaná ako dodávateľ komplexných riešení, produktov a sluţieb typu „všetko pod jednou  
strechou“ pre oblasť informačných a komunikačných technológií. Svojimi podnikateľskými aktivitami pokrýva tie sféry ţivota,  
ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú informačné a komunikačné technológie. 
 
 

Základné údaje 

Obchodné meno: elfa, s.r.o. 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Základné imanie: 16 600 eur 
Sídlo:  Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika 
Dátum vzniku: 13.02.1992  
IČO: 31648410 
DIČ:  2020480803 
IČ DPH:  SK2020480803 
Spoločnosť zapísaná:             v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
                                         odd. Sro, vloţka č. 1152/V 
 
 

Orgány spoločnosti 

Konatelia:  Ing. Marián Bučko, CSc. 
 Ing. Igor Sivý, CSc. 
  

Manaţment spoločnosti: Ing. Marián Bučko, CSc. – riaditeľ spoločnosti 
 Ing. Igor Sivý, CSc. – riaditeľ vzdelávacieho inštitútu 
 Ing. Iveta Zámečníková – finančná riaditeľka 
 Ing. Viliam Fedák – vedúci divízie Vzdelávací inštitút 
 Ing. Martin Vyleťal – vedúci divízie IT 
 Bc. Štefan Fejedelem - vedúci divízie Obchod a Marketing 
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Organizačná štruktúra spoločnosti 

Ing. Marián Bučko, CSc. 
Riaditeľ spoločnosti 

Ing. Igor Sivý, CSc. 
Riaditeľ Vzdelávacieho inštitútu 

Ing. Iveta Zámečníková 
Finančná riaditeľka 

Bc. Štefan Fejedelem 
Vedúci divízie 

Obchod a marketing 

Ing. Martin Vyleťal 
Vedúci divízie 

Informačné technológie 

Ing. Viliam Fedák 
Vedúci divízie 

Vzdelávací inštitút 
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Kvalita 

 Pojem kvality je v našej spoločnosti chápaný ako opakovaná spokojnosť zákazníka s nami poskytnutými riešeniami,  
produktmi a sluţbami a je najvyšším kritériom kvality našej práce. Kolektív spoločnosti elfa, s.r.o. je v oblastiach vzdelávania  
a informačných technológií nielen dôveryhodným a spoľahlivým partnerom, ale v pozadí celého nášho snaţenia je neustále  
zvyšovanie úrovne kvality našich činností, rozvoj odbornosti personálu a prehlbovanie know-how. 
 
 

Systém riadenia kvality 

 Naša spoločnosť si svojich zákazníkov ctí ako jednu zo základných hodnôt v podnikateľskej filozofii. S ohľadom na túto 
skutočnosť je v našej spoločnosti zavedený systém manaţérstva kvality rešpektujúci normu ISO 9001:2001. Certifikát systému 
manaţérstva kvality ISO 9001:2009 spoločnosť elfa, s.r.o. úspešne recertifikovala 23. júna 2009 prostredníctvom TÜV SÜD 
Slovakia a.s., ktorá je členom medzinárodne uznávanej skupiny TÜV SÜD.  

 

Politika kvality 

 Politika kvality je definovaná ako základný smer, ktorého prvoradým cieľom je sústavne vysoká úroveň kvality  
poskytovaných sluţieb, zlepšenie postavenia a mena spoločnosti elfa, s.r.o. na domácom i zahraničnom trhu. 

 Základnou zásadou politiky spoločnosti je zabezpečiť kvalitu vo všetkých činnostiach, počnúc prijatím objednávky  
na sluţbu alebo predaj  a končiac odovzdaním sluţby alebo tovaru zákazníkovi. Rešpektovanie pôsobenia trhu, zuţitkovanie  
skúseností a informácií v prospech zákazníka, zvyšovanie kvalitatívnych parametrov cestou inovačných procesov, prevenciou  
predchádzať neţiaducim stavom a ich dôsledkom. Zabezpečenie technických, materiálových a organizačných podmienok na takej 
úrovni, aby bola dosahovaná kvalita vo všetkých činnostiach zodpovedajúca poţadovaným kritériám hodnotenia podľa normy  
STN EN ISO 9001:2009. Zvyšovanie kvality je stály, systematicky a nikdy sa nekončiaci proces. 

 Hlavným cieľom spoločnosti elfa, s.r.o. je zabezpečovať reprografické a vydavateľské sluţby, inţiniering prípravy  
a realizácie projektov v oblasti zavádzania informačných technológií (IT) do praxe, organizáciu vzdelávacej činnosti v oblasti IT, 
predaj a servis výpočtovej techniky a predaj odbornej literatúry tak, aby spĺňali všetky poţiadavky a očakávania zákazníka  
a zúčastnených strán a svojou úrovňou a spoľahlivosťou sa vyrovnali porovnateľným sluţbám konkurencie. Potreby, ţelania  
a plná spokojnosť zákazníka je jedným z hlavných cieľov tohto konania. Priebeţné a trvalé zdokonaľovanie činnosti zisťovaním 
potrieb pracovníkov spoločnosti, vytváranie motivačného prostredia a vypracovávania vhodných programov výcviku a vzdelávania. 

   Zainteresovať pracovníkov na zlepšovaní kvality vo všetkých činnostiach vykonávaných spoločnosťou a zvyšovať  
angaţovanosť pracovníkov upresňovaním zodpovednosti a právomoci za vykonanú činnosť. Dôsledným analyzovaním  
zistených nedostatkov zamedziť ich vzniku a opakovaniu. Účinnou prevenciou predchádzať neţiaducim stavom a ich dôsledkom. 
Vylepšiť plánovaciu metodiku, zníţiť riziko neplnenia plánu z dôvodu nesúladu medzi potrebou a zdrojmi finančnými,  
ľudskými, a materiálovými vrátane subdodávateľských prác. 

 Základným cieľom politiky kvality je dosiahnuť v podnikaní vyššiu tvorbu zisku a lepšie zhodnocovanie majetku  
spoločnosti.  

Vyročná správa za rok 2009 
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Strategické partnerstvá a certifikáty 

 Spoločnosť elfa, s.r.o. pre zabezpečenie najvyššej kvality a efektivity ponúkaných riešení nadviazala úzku spoluprácu 
s medzinárodne uznávanými  lídrami pre oblasť informačných a komunikačných technológií. Nadobudnuté partnerstvá nám  
poskytujú podmienky na optimalizáciu dodávaných riešení podľa kritérií špecifikovaných zákazníkmi (investičné náklady,  
prevádzkové náklady, úplná cena vlastníctva, výkonnosť, bezpečnosť a ďalšie). 
 
Oblasť IT vzdelávania 

 Akreditované testovacie centrum ECDL (SK002) s testovacími miestnosťami v Košiciach, Michalovciach a Roţňave, auto-
rizované testovacie centrum Prometric (APTC ID: SV4), autorizované testovacie centrum Pearson VUE (PVTC), ID: 
54879), akreditované testovacie centrum Microsoft Office Specialist a Microsoft Certified Application Specialist (ATC ID: 
90012735) 

 Lektori majú nasledujúce certifikáty: ECDL, akreditovaný skúšobný komisár ECDL, Microsoft Certified Trainer 
(MCT), Microsoft Office Specialist (MOS), Microsoft Certified Application Specialist, (MCAS), Microsoft Certified Technology 
Specialist (MCTS), Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Academic Instructor (CCAI) a Cisco Certified 
Network Professional (CCNP). 
 
Oblasť riešení, produktov a sluţieb v IKT 

 Microsoft Small Business Specialists, Microsoft Certified Partner, Cisco Premier Certified Partner, HP Preffered Partner, 
Lenovo Premium Business Partner a T-Com Authorized System Partner. 

Vyročná správa za rok 2009 

Environmentálny manaţment 

 Environmentálna politika společnosti elfa, s. r. o. je zameraná na udrţiavanie a rozvíjanie systému environmentálneho 
manaţérstva zaloţeného na poţiadavkách normy ISO 14001:2005 (certifikované 4. októbra 2009) so zohľadnením environ-
mentálnych právnych predpisov platných v SR a interných environmentálnych poţiadaviek spoločnosti. 

 Usilujeme sa preventívne pristupovať ku ochrane ţivotného prostredia dodrţiavaním príslušných legislatívnych zákonov, 
noriem, nariadení a konceptu Green IT. 

 Aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov sa zameriavame na minimalizovanie nepriaznivých dopadov  
činností spoločnoti na ţivotné a pracovné prostredie s rešpektom k ich súčasnej i budúcej hodnote. 

 Zohľadňujeme environmentálne aspekty pri zabezpečovaní vstupných tovarov a sluţieb a pri zavádzaní nových procesov  
a technológií. Vytvárame  riešenia, ktoré sú environmentálne udrţateľné počas celého ţivotného cyklu, prostredníctvom poskytova-
nia produktov s moţnosťou opätovného vyuţitia a recyklácie a udrţiavania vysokých environmentálnych štandardov 
v dodávateľských reťazcoch. 

 Pri kaţdodennej prevádzke sa usilujeme maximálne eliminovať potenciálne vplyvy na ţivotné prostredie proaktívnou  
činnosťou vo vzťahu k produkcii odpadov a šetreniu energií. 

 Zabezpečujeme kontinuálne vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany ţivotného prostredia za účelom zvyšovania  
ich environmentálneho povedomia. 



Členstvá 

 Vysokú úroveň profesionality potvrdzujú aj členstvá v najprestíţnejších medzinárodných a domácich profesijných  
a ekonomických zdruţeniach: 
 

» ITAS (IT Asociácia Slovenska) 
» IT Valley Košice 
» CTF (Communication Technology Forum) 
» AIVD (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých) 
» Cisco Networking Academy  

 

Portfólio aktivít 
 
Vzdelávanie v oblasti IKT – Divízia Vzdelávací inštitút 

 Spoločnosť prostredníctvom svojho Vzdelávacieho inštitútu ponúka klientom kvalitné vzdelávanie v oblastiach digitálnych 
technológií, cudzích jazykov a manaţérskych a osobnostných školení (soft-skills). Okrem samotných vzdelávacích aktivít ponúka 
spoločnosť renomované medzinárodné priemyselné certifikácie a expertné a projektové sluţby v rámci štrukturálnych projektov. 

 Medzi silné stránky spoločnosti patrí progresívne know-how z riadenia a organizovania vzdelávacích aktivít, kombinácia 
rôznych foriem vzdelávania (tradičná prezenčná forma a dištančná forma prostredníctvom vlastného e-learningového systému),  
individuálny prístup k napĺňaniu vzdelávacích potrieb (skupinové a individuálne školenia, konzultácie a poradenstvo), flexibilita 
pri napĺňaní vzdelávacích potrieb klienta, široký akreditovaný študijný obsah a skúsenosti so vzdelávaním cieľových skupín  
so špecifickými poţiadavkami. 

 Vzdelávacia činnosť zahŕňa analýzu vzdelávacích potrieb, poskytnutie samotného vzdelávania a overenie získaných  
zručností vo forme priemyselnej certifikačnej skúšky. Poskytované vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva 
SR v oblasti ďalšieho vzdelávania a zároveň naviazané na svetovo uznávané priemyselné certifikácie (napr. Cisco, ECDL atď.). 
Spoločnosť disponuje sieťou vlastných, kvalitne vybavených počítačových učební a sieťou partnerov, ktorá umoţňuje realizáciu  
aktivít v rámci celého Slovenska. Vzdelávacie aktivity sú zabezpečované kvalifikovanými lektormi s bohatými praktickými skúse-
nosťami. 

 Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacej činnosti je široké portfólio renomovaných renomovaných priemyselných certifikácií,  
vďaka ktorému patríme v tejto oblasti medzi špičku v regióne východného Slovenska. Certifikácie ponúkame prostredníctvom auto-
rizovaných centier svetových certifikačných agentúr (Prometric, Pearson VUE, Certiport, ECDL). 

 Okrem samotného vzdelávania sa spoločnosť venuje expertným a projektovým sluţbám v oblasti štrukturálnych projektov 
financovaných z externých zdrojov (napr. Európskej únie). Projektová činnosť je orientovaná primárne do oblasti vzdelávania, 
zamestnanosti a sociálnej inklúzie a dopĺňaná podľa individuálnej potreby klienta o ďalšie oblasti. Prostredníctvom vlastnej projek-
tovej kancelárie dokáţe hĺbkovo analyzovať potreby inštitúcie a moţnosti tvorby projektového zámeru. Spoločnosť má dlhoročné 
skúsenosti aj v realizácii (implementácií) projektových zámerov, vrátane poskytnutia konkrétnych vzdelávacích aktivít, technického 
zabezpečenia realizácie (IT infraštruktúra), projektového manaţmentu, publicity a projektových financií. 

 Špecifickou oblasťou aktivít je spolupráca v oblasti vzdelávania s vedúcimi lídrami v odvetví informačných technológií 
(Cisco, Microsoft, Hewlett-Packard, Sun atď.). Pre spoločnosť Microsoft spoločnosť koordinuje v rámci Slovenska jej akademický 
program Microsoft IT Academy. Zároveň pôsobí ako lokálna akadémia Sieťového akademického programu Cisco (Cisco  
Networking Academy).  

 
Riešenia, produkty a sluţby v oblasti IKT – Divízia IT  

 Spoločnosť elfa, spol. s r.o. uţ od svojho vzniku poskytuje svojím zákazníkom komplexné riešenia pre oblasť informačných 
a komunikačných technológií. Na základe poţiadaviek zákazníkov vytvárame riešenia v komplexnom systémovom, sieťovom  
a pamäťovom prostredí a zabezpečujeme kontinuitu a inovatívnosť vytvorených riešení. Zárukou kvality je úzka spolupráca  
s poprednými dodávateľmi softvérových a hardvérových komponentov. 
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 Spoločnosť disponuje kvalifikovanými certifikovanými konzultantmi s praktickými skúsenosťami, ktorí sa špecializujú  
na komplexné serverové riešenia, riešenia pre ukladanie a ochranu dát, manaţment informačných a komunikačných sluţieb,  
podnikové siete a sieťovú komunikáciu a podnikovú informačnú bezpečnosť. Prostredníctvom skupiny špičkových konzultantov 
poskytuje naša spoločnosť svojim zákazníkom komplexné podnikové IT riešenia. 
 
Divízia Obchod & Marketing 
 

 Organizácia medzinárodných konferencií a sympózií 
 Myšlienka organizovať medzinárodné konferencie a sympóziá pre oblasť informačných technológií a vzdelávania vyplynula 
zo spoločenskej poţiadavky po akciách obdobného charakteru. Prostredníctvom odborných konferencií a sympózií sa spoločnosť 
snaţí podporovať rozvoj IT a vzdelávania v celoslovenskom meradle a vytvárať platformu pre výmenu teoretických znalostí  
a praktických skúseností ako v akademickej sfére, tak aj v spoločnosti všeobecne. 
 
 Vydavateľstvo odbornej literatúry 
 Charakter spoločnosti je vhodne doplnený vlastným vydavateľstvom, ktoré sa orientuje na vydávanie odborných publikácií. 
Našim prvoradým cieľom je seriózny prístup a spokojnosť klienta. Vydavateľstvo elfa je na vysokej profesionálnej úrovni  
a pomáha slovenskému čitateľovi odbornej literatúry orientovať sa v zloţitých podmienkach transformujúceho sa technického,  
ekonomického, či právneho prostredia a prostredníctvom publikácií sa chce stať kaţdodenným a uţitočným sprievodcom  
aj pri riešení beţných odborných problémov. 
 
 Predaj odbornej literatúry 
 Na slovenskom kniţnom trhu spoločnosť pôsobí od roku 1992 a v pravidelne aktualizovanej ponuke má vţdy viac  
ako 2000 titulov odbornej literatúry. elfa, s.r.o. dnes ponúka publikácie nielen z vlastnej produkcie, ale z pozície maloobchodu 
predáva všetko to, čo sa v danom okamihu práve prezentuje na kniţnom trhu odbornej literatúry na Slovensku i v Českej  
republike. Nakoľko je kniţný trh v tejto oblasti rozsiahly a neustále sa meniaci, snaţí sa poskytnúť kaţdému zákazníkovi 
komplexnú sluţbu  – od spokojnosti s nákupom, cez podanie informácie o dostupnosti kniţného titulu, rezervácie, zaslania kníh 
aţ po príjemne strávený čas v priestore kníhkupectva s najširšou ponukou kniţných publikácií. Zároveň zabezpečuje dodávky 
ťaţko dostupnej, cudzojazyčnej a zahraničnej literatúry podľa poţiadaviek zákazníka. 
 
 Marketing a vzťahy s verejnosťou 
 Naším poslaním je poskytovať komplexné portfólio projektov, riešení, produktov a sluţieb v oblasti marketingu a public 
relations fyzickým a právnickým organizáciám spadajúcim do rámca malých a stredných spoločností (SME), ako aj štátnym  
inštitúciám a neziskovým organizáciám, systémom "všetko pod jednou strechou." 
 Chceme byť vnímaní ako full-servis vendor v oblasti marketingu. Naše motto znie: „Najúčinnejší spôsob ako maximali-
zovať efektivitu kaţdého eura investovaného do marketingu je projektovať marketing ako komplexnú  stratégiu, ktorá vyvrcholí 
efektom silnejším ako suma individuálnych výsledkov všetkých realizovaných marketingových aktivít.“ 
 
Európske projekty  
  
 Spoločnosť elfa, s.r.o. od svojho vzniku úspešne participuje na projektoch a implementuje projekty, ktoré podporujú vedec-
ké a vzdelávacie aktivity v oblastiach informačných a komunikačných technológií. Financovanie týchto projektov zabezpečujú 
orgány Európskej únie, alebo slovenské štátne orgány. 
 
eMAPS (projekt 6. rámcového programu EÚ)    TRADI (projekt Leonardo da Vinci)  
eEDUSER (projekt Leonardo da Vinci)    EVI - INCUBATOR (projekt Leonardo da Vinci)  
TELEHUMAN (projekt Leonardo da Vinci)   DEPSIS (projekt Leonardo da Vinci)  
NetCAMPUS (projekt Socrates)     H.E.L.E.N. (projekt Leonardo da Vinci)  
ATVN-EU-GP  (Information Society and Media)   PRO_NMS (Information Society Technologies)  
GenExis (projekt Leonardo da Vinci)     ReMark  (projekt Leonardo da Vinci)  

O SPOLOČNOSTI 
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O SPOLOČNOSTI 

Referencie spoločnosti  

» Alcatel-Lucent Slovakia a.s. 
» Datalan, a.s. 
» IBM Slovensko, spol. s r.o.  
» IOL, spol. s r. o. 
» LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
» Microsoft Slovakia s.r.o. 
» Molex Slovakia, a.s. 
» Novitech Partner s.r.o. 
» S&T Slovakia s.r.o. 
» SanEd consulting, s.r.o. 
» Slovak Telekom, a.s. 
» Slovanet, a.s. 

» Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
» SoVIS, spol. s r.o. 
» SPINEA, s.r.o. 
» Technická univerzita v Košiciach 
» T-Systems Slovakia s.r.o. 
» U.S. Steel Košice, s.r.o. 
» Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
» Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice 
» Ústav informácií a prognóz školstva 
» versity, a.s. 
» Východoslovenská energetika a.s. 
» Zeelandia s.r.o. Košice 

Oblasť IT vzdelávania 

Oblasť riešení, produktov a sluţieb v IT 

» 3200 stredných a základných škôl v Slovenskej republike 
» Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika 
» Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o. 
» Datalan, a.s. 
» EXAPRO Slovakia spol. s r.o. 
» GTEC s.r.o. 
» Krajský školský úrad, Košice 
» Microsoft Slovakia s.r.o. 
» Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
» Ministerstvo obrany SR 
» Ministerstvo školstva SR 
» Ministerstvo zdravotníctva SR 
» Národná banka Slovenska 
» NIHIL OBSTAT, a.s. 
» Prešovská univerzita v Prešove 

» SEPS spol. s r.o. 
» Siemens s.r.o. 
» Slovak Telekom, a.s. 
» Slovenská technická univerzita v Bratislave 
» Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
» SoVIS, spol. s r.o. 
» STAPRO spol. s r.o. 
» Štátny inštitút odborného vzdelávania 
» Technická univerzita v Košiciach 
» Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach 
» Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice 
» Ústav informácií a prognóz školstva SR 
» Ústav vzdelávania veterinárnych lekárov 
» Ţeleznice SR 
» Ţilinská univerzita v Ţiline 

Európske projekty 

» Ciberespacio SL , Coruna (Španielsko) 
» MDR Partners (Veľká Británia) 
» CERLIM MMU, Manchester (Veľká Británia) 
» EUN - The European Schoolnet Partnership 
» CELN, Praha (Česká republika) 
» Tiger Leap Foundation, Talin (Estónsko) 
» Berzsenyi Daniel Foiskola, Szombathely (Maďarsko) 
» Stende’s social care and development association 

“Mezazile”,      Stende (Lotyšsko) 
» Institute of Mobile Technologies for Education and Cultu-

re, Vilnius (Litva)  
» The International Center for Information Management 

System, Services, Torun (Poľsko) 
» University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, 

Ľubľana (Slovinsko)  
» Data Pro Grupa, Riga (Lotyšsko) 
» Baltic Innovation Agency, Tartu (Estónsko) 
» Daugavpils University, Daugavpils  (Lotyšsko) 
» Business Innovation Center of Latvian Electronic Industry, 

Riga (Lotyšsko) 

» KTU Regional Science Park, Kaunas (Litva) 
» Accent International Language Consultancy, East Budle-

igh (Veľká Británia)  
» Kaunas University of Technology – Regional Business In-

cubator, Kaunas (Litva) 
» RTD Talos Ltd. (Cyprus) 
» C.I.COM. Organisation, Sophia Antipolis (Francúzsko) 

Helsinki School of Economics, The Small Business Center, 
Helsinki (Fínsko) 

» Lithuanian Development Agency for Small and Medium 
Sized Enterprises, Vilnius (Litva) 

» Kaunas Regional Innovation Centre, Kaunas (Litva) 
» Utena College, Utena (Litva) 
» FernUniversitaet Hagen (Nemecko) 
» FASE, Formación y Asesores en Selección y Empleo 

S.L., Zaragoza (Španielsko) 
» Turku Polytechnic, Telecommunication and e-Business, 

Turku (Fínsko) 
» IDEC S.A., Piraeus (Grécko)  

http://www.fernuni-hagen.de/
http://www.fase.net/
http://www.turkuamk.fi/
http://www.idec.gr/
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Správa manaţmentu 

 Počas roka 2009 sa spoločnosť elfa, s.r.o. rozvíjala ako po stránke kvantitatívnej, rovnako po stránke kvalitatívnej. 
Spoločnosť upevňovala svoje postavenie, know-how, špecializáciu a rozvíjala diferenciáciu voči konkurencii získavaním ďalších 
renomovaných IT certifikácií a budovaním partnerstiev s líderskými spoločnosťami v oblasti IKT. V súlade so stanovenou  
stratégiou sa spoločnosti podarilo získať zákazky v nových segmentoch trhu, ako aj úspešne nadviazať na projekty pre uţ  
existujúcich zákazníkov.   

 Pre spoločnosti s jasným strategickým zámerom a víziou, medzi ktoré spoločnosť elfa, s.r.o. patrí, je charakteristické,  
ţe výsledky niektorých obchodných aktivít sa prejavia aţ v nasledujúcich rokoch. Zároveň však vieme prehlásiť, ţe obchodné 
aktivity realizované v roku 2009 predstavujú pevný a reálny základ pre budúci rast a prosperitu spoločnosti. 
 
 

Vybrané projekty 

Projekt „Maturity on-line“ 

 V spolupráci so spoločnosťou TCom dostala divízia IT príleţitosť  participovať na ambicióznom projekte  
vykonávania maturitných skúšok na stredných školách novým, netradičným spôsobom, a to on-line v reálnom čase. Na 17  
vybraných školách na území celého Slovenka sa začiatkom roka 2009 zrealizovali rozsiahle implementačné práce zamerané  
na jeden jediný cieľ, zabezpečiť spoľahlivé, efektívne  a bezpečné technické zázemie pre hladký priebeh záverečných skúšok 
z matematiky a anglického jazyka. I vďaka nám mali stovky študentov moţnosť byť uţ teraz súčasťou budúcnosti.  
 

Projekty „Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT“ 

 Rok 2009 bol pre divíziu IT prelomovým. Nielenţe sa zmenila interná štruktúra, zmenilo sa samotná vízia 
a smerovanie IT divízie spoločnosti ako takej. Svetlo sveta uzrel tím ľudí pripravených na realizáciu komplexných IT riešení, 
tím IT projektov. Prvým úspechom tímu boli dva projekty financované euro fondami, projekt „Rozvoj infraštruktúry 
a modernizácia IKT na Technickej univerzite v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdeláva-
nia“  a projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom budovania infraštruktúry  
a modernizácie IKT“. Oba vysoko rozpočtové projekty zamerané na  IT riešenia pre Technickú univerzitu boli úspešne  
odštartované v druhej polovici roka 2009 a úročia roky skúseností získaných v predchádzajúcich rokoch.   

 
Medzinárodné konferencie 

 V roku 2009 sme organizovali niekoľko konferencií aj s medzinárodnou účasťou – SAMI 2009, INES 2009,  
ICETA 2009. Za najrozsiahlejšiu i najvýznamnejšiu z nich môţeme povaţovať 7. ročník medzinárodnej konferencie  
ICETA venovanej novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám, ktorý sa konal 19. aţ 20. novembra 2009 v Starej 
Lesnej. Sprievodnou akciou konferencie bol 6. ročník súťaţe vzdelávacích projektov „eLearning v praxi“. Konferencia naplnila 
ambície organizátorov predstavovať multidisciplinárnu medzinárodnú platformu pre výmenu informácií vo výskume a vývoji 
multimediálnych a hypermediálnych aplikácií, v komplexnej počítačovej podpore vzdelávania a v nových komunikačných  
sluţbách a patrí medzi najvýznamnejšie odborné podujatia tohto druhu v SR. 
 

Realizácia projektu „Zvýšenie adaptability zamestnancov spoločnosti elfa, s.r.o.“ 

 Spoločnosť elfa s.r.o. začala v roku 2009 realizáciu projektu „Zvýšenie adaptability zamestnancov spoločnosti elfa, 
s.r.o.“ v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu je podpora udrţania pracovných miest  
prostredníctvom zvyšovania adaptability pracovníkov. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie adaptability vlastných zamestnan-
cov a manaţérov spoločnosti prostredníctvom vzdelávania zameraného na zvýšenie potrebných zručností. Hlavným zámerom 
projektu je rozšíriť zručnosti a kvalifikačný potenciál zamestnancov spoločnosti prostredníctvom vzdelávacích aktivít 
v nasledovných oblastiach: ekonomické zručnosti; IKT zručnosti; jazykové zručnosti; manaţérske zručnosti; manaţment  
kvality; sociálne zručnosti a zákaznícke zručnosti.  
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Národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na stredných školách“ 

V roku 2009 sa elfa, s.r.o. zapojila do implementácie národných projektov „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základ-
ných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“. Tieto národné projekty inovujú a modernizujú 
obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Ďalším cieľom  
projektov je zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich  
kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. Primárnou cieľovou skupinou projektov sú učitelia ZŠ a SŠ v celkovom 
počte vyše 6 800 učiteľov. Projekty sú realizované v rokoch 2009 aţ 2013 a sú spolufinancované zo zdrojov Európskeho  
spoločenstva. Realizátorom projektov Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava, spoločnosť elfa, s.r.o. pôsobí  
ako dodávateľ vzdelávacích a koordinačných sluţieb. Súčasťou dodávaných sluţieb sú expertné činnosti (analýza a tvorba  
multimediálneho obsahu, príprava učebníc a učebných pomôcok, vývoj vzdelávacích modulov, vývoj e-learningového portálu), 
vzdelávacie činnosti (realizácia projektových školení v celoslovenskom meradle) a činnosti riadenia a koordinácie projektu (vývoj 
projektového portálu, riadenie a administrácia projektových aktivít, atď.).  

 

Cisco Networking Academy Program 

Spoločnosť elfa, s.r.o. zabezpečuje komplexné organizačné, administratívne a marketingové aktivity pre program Cisco  
Networking Academy – moderný vzdelávací program, ktorého cieľom je výchova odborníkov predovšetkým v oblasti návrhu, 
budovania a správy počítačových sietí. Študenti môţu prostredníctvom neho získať tak teoretické vedomosti ako aj praktické 
skúsenosti v oblasti súčasných, ale aj práve zavádzaných nových komunikačných technológiách. Štúdium v rámci programu  
vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v oblasti počítačových sietí a zvyšuje šancu absolventov na uplatnenie na trhu práce.  
Program je chápaný ako vhodné doplnenie existujúceho systému vzdelávania v oblasti profesného vzdelávania, vedúceho 
k získaniu medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov. V roku 2009 organizovala spoločnosť elfa, s.r.o. v rámci 
aktivít programu Výročnú konferenciu programu, prestíţnu súťaţ Networking Academy Games 2009, Letnú školu,  
University Roadshow, školenia inštruktorov a mnohé ďalšie. 

 

Microsoft IT Academy a Naučte sa viac 

Spoločnosť pôsobí od roku 2004 ako vendor pre spoločnosť Microsoft pre jej akademický program Microsoft IT Academy. 
Aktivity programu zahŕňajú poskytovanie odborných školení a IT certifikácií pre učiteľov zapojených škôl, realizáciu rôznych 
vzdelávacích projektov a aktivít pre členské akadémie. V roku 2009 zabezpečila spoločnosť realizáciu úspešného ročníka 
vzdelávacieho projektu Naučte sa viac, vďaka ktorému bolo preškolených vyše 1 000 učiteľov v oblasti desktopových aplikácií  
a moderných metód v IT vzdelávaní.   
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Ľudské zdroje 

 Spoločnosť si uvedomuje, ţe len s dobrým a súdrţným tímom pracovníkov je moţné  dosahovať neustále lepšie výsledky 
a rozvíjať aktivity aj v nových smeroch. Preto je dôleţité, aby spoločnosť  pre zamestnancov dokázala vytvoriť dobré pracovné 
podmienky a spravodlivý, zároveň motivačný systém odmeňovania. Pozornosť je venovaná aj neustálemu vzdelávaniu pracovní-
kov v oblasti nových technológií a trendov v informačných a komunikačných technológiách. Spoločnosť oceňuje potenciál svojich 
zamestnancov a presadzuje rovnosť príleţitostí a rodovú rovnosť. Podiel muţov a ţien je vyrovnaný a spoločnosť má aj v top 
manaţmente ţenské zastúpenie.  

 V oblasti sociálnej politiky a starostlivosti o zamestnancov sú podporované športové aktivity a spoločenské podujatia, 
ktoré zároveň slúţia ako spoločné teambuildingové eventy a prostredníctvom nich majú zamestnanci moţnosť zoznámiť  
sa a vzájomne sa spoznať. 
 
 V roku 2009 pracovalo pre našu spoločnosť 26 interných zamestnancov a viac ako 100 externých pracovníkov.   
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 2007 2008 2009 
Trţby z predaja tovaru 699 296 1 542 953 3 100 340 

Náklady vynaloţené na obstaranie predaného tovaru 602 005 1 003 452 2 671 863 

Obchodná marţa 97 291 539 501 428 477 

Trţby z predaja vlastných výrobkov a sluţieb 1 318 296 2 654 816 5 149 667 

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob    

Aktivácia 30 704 21 510 20 251 

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 151 198 186 815 512 636 

Sluţby 701 288 1 619 764 3 365 252 

Pridaná hodnota 593 805 1 409 248 1 720 507 

Osobné náklady 602 071 1 266 049 1 117 285 

Dane a poplatky 1 427 1 992 2 271 

Odpisy dlhodobého HM a NM 30 638 29 609 37 241 

Trţby z predaja dlhodobého materiálu a majetku 2 025 10 655 151 

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku    

Ostatné výnosy z HČ 127 996 21 377 49 962 

Ostatné náklady na HČ 44 712 6 141 12 095 

Výsledok hospodárenia z HČ 44 978 137 489 601 728 

Trţby z predaja cenných papierov a podielov    

Predané cenné papiere a podiely    

Výnosy z dlhodobého finančného majetku    

Výnosy z krátkodobého finančného majetku    

Náklady na krátkodobý finančný majetok    

Výnosy z precenenie cenných papierov a derivátov    

Náklady na precenenie cenných papierov a derivátov    

Tvorba a zúčtovanie opravných poloţiek k cenným papierom    

Výnosové úroky 33 33 1 112 

Nákladové úroky 12 083 11 883 11 995 

Kurzové zisky 3 751 6 373 3 735 

Kurzové straty 7 535 10 788 4 994 

Ostatné výnosy z FČ    

Ostatné náklady na FČ 10 655 11 983 26 249 

Prevod finančných výnosov    

Prevod finančných nákladov    

Výsledok hospodárenia z FČ -26 489 -28 248 -38 391 

Daň z príjmov z beţnej činnosti 7 236 23 899 110 433 

Výsledok hospodárenia z beţnej činnosti po zdanení 11 253 85 342 452 904 

Mimoriadne výnosy    

Mimoriadne náklady    

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti    

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti    

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 11 253 85 342 452 904 

Finančné výkazy 
 
Výkaz ziskov a strát (v celých EUR) 
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Súvaha  (v  celých EUR) 

 
 
 
 
 

 

 2007 2008 2009 
SPOLU MAJETOK 835 225 1 784 704 5 366 650 

Neobeţný majetok 66 952 101 175 122 586 

Dlhodobý nehmotný majetok 3 054   

Dlhodobý hmotný majetok 63 898 101 175 122 586 

Dlhobobý finančný majetok    

Obeţný majetok 720 706 1 669 521 4 968 772 

Zásoby 43 351 87 300 734 442 

Dlhodobé pohľadávky  631  

Krátkodobé pohľadávky 636 195 938 724 2 763 392 

Finančné účty 41 160 642 866 1 470 938 

Časové rozlíšenie 47 567 14 008 275 292 

    

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 835 225 1 784 704 5 366 650 

Vlastné imanie 141 140 197 405 650 298 

Základné imanie 16 597 16 597 16 600 

Kapitálové fondy 9 360 9 361 9 360 

Fondy zo zisku 1 660 1 660 1 659 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 102 270 84 445 169 775 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 11 253 85 342 452 904 

Záväzky 689 139 1 552 944 4 179 435 

Rezervy 44 945 136 460 51 184 

Dlhodobé záväzky 6 074 31 335 34 810 

Krátkodobé záväzky 465 478 1 385 149 4 016 722 

Bankové úvery 172 642  76 719 

Časové rozlíšenie 4 946 34 355 536 917 
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Výnosy, pomer tovar/sluţby, v tisícoch EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výnosy, pomer vzdelávanie/informačné technológie/ostatné, v tisícoch EUR 
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FINANČNÁ SPRÁVA 

Výnosy, pomer štátna správa/súkromný sektor, v tisícoch EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analýza výnosov spoločnosti  
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Správa audítora 
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STANOVISKO MANAŢMENTU SPOLOČNOSTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V Košiciach, 22. apríla 2010 
 
  
 
 Manaţment spoločnosti preskúmal ročnú účtovnú závierku spoločnosti elfa, s.r.o. za rok 2009 a konštatuje, ţe bola  
spracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve. Účtovné výkazy a ostatné podklady v rámci riadnej účtovnej závierky sú úplné 
vykazované údaje k 31.12.2009 a pravdivo zobrazujú výsledky hospodárenia. 
 
Zároveň konštatuje, ţe riadna účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou AGV audit, licencia č. 159, dekrét  
č. 348. Po osvojení si správy audítora osvedčuje správnosť výsledku hospodárenia. Ďalej moţno konštatovať pokrok spoločnosti 
v oblasti vzdelávania a pokrok v oblasti práce s ľudskými zdrojmi. 
 
Na základe hore uvedeného manaţment spoločnosti elfa, s.r.o. odporúča schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 
2009 a schváliť predloţený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2009. 
 

 

 

 

 

Ing. Marián Bučko, CSc. 
                 Riaditeľ spoločnosti  
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