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 Váţení zákazníci, partneri a zamestnanci, 
 
 po roku úsilia je opäť čas bilancovať uplynulé a prognózovať nadchádzajúce obdobie v horizonte jedného roka. Obchodný 
rok 2008 sme úspešne ukončili a ja som rád, ţe môţem prezentovať dosiahnuté výsledky našej spoločnosti. Ešte skôr mi však 
dovoľte poďakovať Vám v mene spoločnosti elfa, s.r.o. za entuziazmus a efektívnu spoluprácu.  
 
 Rok 2008 bol rokom príprav na organizačné zmeny v štruktúre a fungovaní spoločnosti elfa, s.r.o., ktoré boli vynútené 
rastom objemu realizovaných projektov, riešení a sluţieb. Spoločnosť sa pripravovala na zmenu k prechodu od centralizovaného 
riadenia k projektovo orientovanému riadeniu. Boli posilnené postavenia a kompetencie vedúcich oddelení so zámerom prednostnej 
orientácie na výsledok. 
 
 Know-how a spektrum našich praktických skúseností je veľmi široké, lebo paleta našich projektov je značne rozsiahla  
a členitá. Sme pripravení naprojektovať a realizovať komplexné zákazky v oblasti IT vzdelávania ako aj IT infraštruktúr, rieše-
ní a sluţieb, všetko s maximálnym ohľadom na interné prostredie, poţiadavky a očakávania klienta.  
 
 Efektívnym zúţitkovaním našich dlhoročných skúseností v oblasti IT v kombinácii s relevantnými metódami riadenia  
a koordinácie projektov sme presvedčivo a úspešne urobili ďalší krok k rastu a plneniu vízie prosperujúcej spoločnosti, čo je prezen-
tované aj výbornými finančnými výsledkami. 
 
 Máme jasnú predstavu o budúcnosti našej existencie - chceme budovať kontinuitu a rast v úspešnej realizácii projektov, 
pokračovať v stavaní efektívnej organizácie a udrţať si lojálnosť našich zákazníkov a zamestnancov. Tím spoločnosti elfa, s.r.o. je 
na jednej strane stabilný, no súčasne aj otvorený a vývojaschopný. 
 
 Verím, ţe naše odhodlanie a spoločné úsilie bude aj v tomto roku prinášať vynikajúce výsledky. 
  

 
 

 
 
 
 

Ing. Marián Bučko, CSc. 
                 Riaditeľ spoločnosti  
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Profil 

 elfa, s.r.o. je súkromná spoločnosť pôsobiaca v oblastiach vzdelávania a informačných technológií od roku 1991, zaloţená 
zamestnancami Elektrotechnickej fakulty, Technickej Univerzity v Košiciach, za účelom efektívnejšieho vyuţitia intelektuálneho 
potenciálu pracovníkov a študentov TU v Košiciach. Medzi naše hlavné aktivity patria vzdelávacia a školiaca činnosť, inţiniering, 
implementácia, sluţby a servis v oblasti informačných a komunikačných technológií. 
 
 

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: 500 000 Sk 
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. 
  
Dozorná rada: Doc. Ing. Milan Šujanský CSc. 
 Doc. RNDr. Eva Ocelíková, CSc. 
 Doc. Ing. Viliam Fedák, CSc. 

Manaţment spoločnosti: Ing. Marián Bučko, CSc. – riaditeľ spoločnosti 
 Ing. Igor Sivý, CSc. – riaditeľ vzdelávacieho inštitútu 
 Ing. Iveta Zámečníková – vedúca oddelenia inţinieringu 
 Beáta Dizdarević – vedúca predaja odbornej literatúry  
 Janetta Lišková – vedúca vydavateľstva  
 Ing. Viliam Fedák – vedúci oddelenia vzdelávania 
 Ing. Martin Vyleťal – vedúci oddelenia IT technológií 
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Organizačná štruktúra spoločnosti 

Ing. Marián Bučko, CSc. 
Riaditeľ spoločnosti 

Ing. Igor Sivý, CSc. 
Riaditeľ vzdelávacieho inštitútu 

Janetta Lišková 
Vedúca vydavateľstva 

Ing. Iveta Zámečníková 
Vedúca inţinieringu 

Beáta Dizdarević 
Vedúca predaja  

odbornej literatúry 

Ing. Martin Vyleťal 
Vedúci oddelenia  

IT technológií 

Ing. Viliam Fedák 
Vedúci oddelenia  

vzdelávania 
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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 9001:2001 spoločnosť elfa, s.r.o. získala 28. júla 2006 od TÜV SÜD Slovakia a.s., ktorá je  
členom medzinárodne uznávanej skupiny TÜV SÜD.  

Vyročná správa za rok 2008 
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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,  
autorizované testovacie centrum Prometric (APTC ID: SV4), autorizované testovacie centrum Pearson VUE (PVTC  
ID: 54879), testovacie centrum Certiport (ATC ID: 90012735), akreditované testovacie centrum Microsoft Office Specialist 
(ATC ID: 90012735). 

 Lektori majú nasledujúce certifikáty: ECDL, akreditovaný skúšobný komisár ECDL, Microsoft Office Specialist 
(MOS), 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   
a T-Com Authorized System Partner. 
 
 

Vyročná správa za rok 2008 

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 9001:2001. 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  
zainteresovanosť 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.  



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) 
» Saptu, n.f.  (Spoločnosť Absolventov a Priateľov Technickej Univerzity v Košiciach) 
» AIVD (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých) 
» Cisco Networking Academy  

 

Portfólio aktivít 
 
Vzdelávanie v oblasti IKT – Vzdelávací inštitút elfa 

 V oblasti vzdelávania v informačných a komunikačných technológiách spoločnosť pôsobí od roku 1992. Klientom ponúka 
kvalitné vzdelávacie aktivity, renomované medzinárodné priemyselné certifikácie a komplexné vzdelávacie projekty. Vzdelávacia 
činnosť zahŕňa analýzu vzdelávacích potrieb, poskytnutie samotného vzdelávania a overenie získaných zručností vo forme  
priemyselnej certifikačnej skúšky.  

 Okrem priamych vzdelávacích aktivít sa spoločnosť venuje príprave a implementácii komplexných projektov vzdelávania 
financovaných z externých zdrojov. 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 programu NetAcad (Sieťový 
akademický program Cisco). Sme členmi Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých. 
 
Riešenia, produkty a sluţby v oblasti IT – Oddelenie IT Technológií 

 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. 

 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. 
 
Inţiniering v oblasti IT – Oddelenie inţinieringu 
 

 Európske projekty  
 Spoločnosť elfa, s.r.o. od svojho vzniku úspešne participuje na projektoch a implementuje projekty, ktoré podporujú vedecké 
a vzdelávacie aktivity v oblastiach informačných a komunikačných technológií. Financovanie týchto projektov zabezpečujú orgány 
Európskej únie, alebo slovenské štátne orgány. 
 
 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. 
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Doplnkové a podporné aktivity – Vydavateľstvo a predaj odbornej literatúry 
 
 Vydavateľstvo  
 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.  

Oblasť informačných a komunikačných technológií 

O SPOLOČNOSTI 
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Referencie spoločnosti  

» Alcatel Lucent Slovakia 

» Andros 

» Embraco Spišská Nová Ves 

» Energotel 

» Inštitút aktívnej politiky zamestnanosti 

» Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 

» Microsoft Slovensko 

» Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

» Molex Slovakia 

» Obal—servis 

» Orbis Institute 

» Slovak Telekom 

» Slovenský plynárenský priemysel 

» T-Systems Slovakia 

» Technická univerzita v Košiciach 

» TTC Telecom 

» Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  
republiky 

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 Slovakia 

» Datalan 

» EXAPRO Slovakia 

» GTEC  

» Krajský školský úrad, Košice 

» Microsoft Slovakia 

» Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

» Ministerstvo obrany SR 

» Ministerstvo školstva SR 

» Ministerstvo zdravotníctva SR 

» Národná banka Slovenska 

» Nihil Obstat 

» Prešovská univerzita 

» SEPS 

» Siemens 

» Slovak Telekom 

» Slovenská technická univerzita v Bratislave 

» Slovenský plynárenský priemysel 

» SoVIS 

» Stapro Slovensko 

» Štátny inštitút odborného vzdelávania 

» Technická univerzita v Košiciach 

» Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach 

» Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice 

Oblasť IT inţinieringu 

» 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, 

http://www.fernuni-hagen.de/
http://www.fase.net/
http://www.turkuamk.fi/
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SPRÁVA MANAŢMENTU 

Správa manaţmentu 

 Počas roka 2008 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 stra-
tégiou sa spoločnosti podarilo získať zákazky v nových segmentoch trhu, ako aj úspešne nadviazať na projekty pre uţ existujú-
cich 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 akti-
vity realizované v roku 2008 predstavujú pevný a reálny základ pre budúci rast a prosperitu spoločnosti. 
 
 

Vybrané projekty 

Projekt „Satelity“ 

 V spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom, pre Ministerstvo školstva SR, naša spoločnosť koncom roka 2008 za-
počala v realizácii pripájania zákazníckych lokalít (škôl s nevyhovujúcim internetovým  pripojením a s nemoţnosťou zriadenia 
iného kvalitnejšieho a spoľahlivejšieho pripojenia) do internetovej siete a siete EDU pomocou satelitného prepojenia., Vďaka 
tomuto projektu školy diskriminované geografickým umiestnením získali moţnosť slobodne a bez problémov vyuţívať výhody 
globálnej internetovej siete. 
 

Projekt „WiFi“ 

 Ministerstvo školstva SR, v súčinnosti so spoločnosťou Slovak Telekom, v minulom roku začalo s rozširovaním kvality 
pripojenia stredných škôl na Slovensku do internetovej siete s cieľom zlepšiť a skvalitniť voľný prístup študentov i učiteľov 
k informáciám a uţitočnému obsahu internetu. Začiatkom roka 2008 bol odštartovaný pilotný projekt WiFi, v rámci ktorého 
na 250-tich vybraných školách na území celého Slovenska boli našou spoločnosťou inštalované WiFi technológie najznámejšieho 
celosvetového výrobcu sieťových technológií a komponentov, spoločnosti Cisco Systems.  

 
Medzinárodné konferencie 

 V roku 2008 sme organizovali niekoľko konferencií aj s medzinárodnou účasťou – SAMI 2008, SKITU 2008, 
ICCC 2008, ICETA 2008. Za najrozsiahlejšiu i najvýznamnejšiu z nich môţeme povaţovať 6. ročník medzinárodnej kon-
ferencie ICETA venovanej novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám, ktorý sa konal 11. aţ 13. septembra 2008 
v Starej Lesnej. Sprievodnou akciou konferencie bol 5. 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. 
 
Cisco Networking Academy Program (NetAcad) 

 Spoločnosť elfa, s.r.o. zabezpečuje komplexné organizačné, administratívne a marketingové aktivity pre program NetA-
cad. Program NetAcad je 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. Prog-
ram je chápaný ako vhodné doplnenie existujúceho systému vzdelávania v oblasti profesného vzdelávania, vedúceho k získaniu 
medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov. Súčasná štruktúra programu, ktorá sa budovala takmer 10 rokov  
a pozostáva zo 6 univerzitných pracovísk a 58 stredných škôl, umoţňuje pripraviť ročne 300 aţ 500 sieťových odborníkov  
na úrovni CCNA (CCNP) certifikácie, čo umoţňuje v značnej miere uspokojiť existujúci dopyt po špecialistoch.   
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Projekt komplexného vzdelávania v oblasti networkingu pre spoločnosť T-Systems Slovakia  

 Spoločnosť elfa, s.r.o. aktívne participovala v projekte komplexného odborného vzdelávania v oblasti networkingu  
pre spoločnosť T-Systems Slovakia. Cieľom projektu je vysoko špecializovaná kvalifikačná príprava odborníkov pre novo  
otvorenú sieťovú divíziu. Tréningový cyklus je dlhodobý (niekoľko mesačný) a pokrýva oblasti routingu, switchingu, bezpečnosti 
a voice over IP na báze technológií Cisco. Vzdelávanie tieţ zahŕňa problematiku sieťových operačných systémov Linux 
a Microsoft Windows Server. Vďaka sieťovému akademického programu Cisco Networking Academy a tieţ vďaka partner-
stvu so spoločnosťou alef0, ktorá pôsobí ako Cisco Learning Partner, dokázala elfa poskytnúť v Košiciach kvalitné oficiálne 
Cisco vzdelávanie ako prípravu na medzinárodne renomované certifikácie Cisco. V období júna aţ decembra 2008 sa podarilo 
vyškoliť vyše 50 špecialistov, ktorí úspešne zvládli certifikačné skúšky (na úrovni Cisco Certified Network Associate a Cisco 
Certified Voice Professional). Certifikácie sa realizovali v našom autorizovanom testovacom centre agentúry Pearson VUE. 
Projekt bude pokračovať aj v ďalšom roku.   

 

Projekt „IT Asociácia Slovenska pripravuje všestranných IT profesionálov“ 

 Pre IT Asociáciu Slovensko zabezpečila elfa, s.r.o. realizáciu ambiciózneho vzdelávacieho projektu „IT Asociácia Slo-
venska pripravuje všestranných IT profesionálov―. Projekt bol realizovaný v období december 2007 aţ júl 2008. Jeho hlavným 
cieľom bolo prispieť k zvyšovaniu adaptability  a konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory vzdelávacieho  
programu na získavanie IT zručností predovšetkým osôb vstupujúcich na trh práce a prispieť k zníţeniu nedostatku kvalifiko-
vaných odborníkov v oblasti IT. Projekt realizoval vzdelávacie aktivity v oblasti počítačových sietí, operačných systémov Linux, 
systémov SAP R/3 a programovania v jazyku Java. Projektové kurzy absolvovalo celkovo 162 účastníkov z radov študentov 
a absolventov non-IT odborov bratislavských vysokých škôl a záujemcov o zamestnanie. 

 

Projekt „Vzdelávanie zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.“ 

 Skúsenosti a flexibilita umoţnili spoločnosti elfa realizovať dodávku vzdelávacích sluţieb pre Všeobecnú zdravotnú 
poisťovňu v rámci jej projektu „Vzdelávanie zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.―. Poskytnuté vzdelávacie 
sluţby zahŕňali prípravu (vzdelávanie) a samotnú certifikáciu ECDL pre 70 zamestnancov poisťovne vo všetkých regiónoch 
Slovenska. Vzdelávanie v rozsahu 80 hodín bolo realizované našimi kvalitnými lektormi priamo v regiónoch (krajských  
mestách) a certifikácie prebehli buď v našich akreditovaných testovacích miestnostiach (Košice), resp. v akreditovaných testova-
cích centrách ECDL našich partnerov.  
 

Medzinárodné projekty 

 V roku 2008 prebiehali záverečné práce na 2 a pol ročnom medzinárodnom projekte eMapps, ktorý predstavuje  
významný prelom v oblasti inovatívnych metód učenia vyuţívajúcich počítačové hry a mobilné technológie v školách. V rámci 
projektu bol vyvinutý a otestovaný interaktívny nástroj, ktorý umoţňuje tvorbu špeciálnych hier určených pre deti vo veku 9-12 
rokov a hraných na v rámci projektu vyvinutej inovatívnej mobilnej platforme. Následne projekt úspešne prešiel záverečným 
auditom s veľmi pozitívnym hodnotením. 

 
  V roku 2008 sme zahájili práce na dvoch nových medzinárodných projektoch riešených v rámci programu „Lifelong 
Learning Programme―. Prvý projekt GENEXIS sa začal uţ v januári, bude trvať 2 roky a jeho cieľom je implementácia 
tréningového systému pre matematiku, fyziku a chémiu a dosiahnuť tak zvýšenie motivácie a záujmu ţiakov o štúdium exakt-
ných vied. Koncom roka sa začali práce na dvojročnom projekte ReMark. Jeho cieľom je podporiť znalostné podnikanie a tým 
napomôcť preneseniu výsledkov výskumu do trhových produktov. Hlavným výsledkom projektu by mal byť inovatívny  
e-learningový balík adaptovaný pre potreby výskumníkov a absolventov ako potenciálnych podnikateľov, ktorý im pomôţe  
získať ďalšie podnikateľské znalosti a zručnosti, čo prispeje k rozvoju znalostného podnikania v krajinách partnerov projektu.  
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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 pre obe pohlavia. 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 2008 pracovalo pre našu spoločnosť 23 interných zamestnancov a viac ako 100 externých pracovníkov.   
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Finančné výkazy 
 
Výkaz ziskov a strát (v tis. Sk) 

 2006 2007 2008 

Trţby z predaja tovaru 63472 21067 46483 

Náklady vynaloţené na obstaranie predaného tovaru 57365 18136 30230 

Obchodná marţa 6107 2931 16253 

Trţby z predaja vlastných výrobkov a sluţieb 32216 39715 79979 

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob    

Aktivácia 896 925 648 

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5844 4555 5628 

Sluţby 22301 21127 48797 

Pridaná hodnota 11074 17889 42455 

Osobné náklady 15574 18138 38141 

Dane a poplatky 83 43 60 

Odpisy dlhodobého HM a NM 924 923 892 

Trţby z predaja dlhodobého materiálu a majetku 667 61 321 

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku    

Ostatné výnosy z HČ 8699 3856 644 

Ostatné náklady na HČ 2467 1347 185 

Výsledok hospodárenia z HČ 1392 1355 4142 
 

Trţby z predaja cenných papierov a podielov 4045   

Predané cenné papiere a podiely 4045   

Výnosy z dlhodobého finančného majetku    

Výnosy z krátkodobého finančného majetku    

Náklady na krátkodobý finančný majetok    

Výnosy z precenenie cenných papierov a derivátov 45   

Náklady na precenenie cenných papierov a derivátov    

Tvorba a zúčtovanie opravných poloţiek k cenným papierom    

Výnosové úroky 12 1 1 

Nákladové úroky 190 364 358 

Kurzové zisky 62 113 192 

Kurzové straty 283 227 325 

Ostatné výnosy z FČ    

Ostatné náklady na FČ 404 321 361 

Prevod finančných výnosov    

Prevod finančných nákladov    

Výsledok hospodárenia z FČ -758 -798 -851 
 

Daň z príjmov z beţnej činnosti 496 218 720 

Výsledok hospodárenia z beţnej činnosti 138 339 2571 
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Súvaha  (v tis. Sk) 

 

 2006 2007 2008 

SPOLU MAJETOK 31862 25162 53766 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie    

Neobeţný majetok 2483 2017 3048 

Dlhodobý nehmotný majetok 26 92 0 

Dlhodobý hmotný majetok 2387 1925 3048 

Dlhobobý finančný majetok 70 0 0 

Obeţný majetok 27797 21712 50296 

Zásoby 3407 1306 2630 

Dlhodobé pohľadávky   19 

Krátkodobé pohľadávky 23516 19166 28280 

Finančné účty 874 1240 19367 

Časové rozlíšenie 1582 1433 422 
 

    

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31862 25162 53766 

Vlastné imanie 3914 4252 5947 

Základné imanie 500 500 500 

Kapitálové fondy 282 282 282 

Fondy zo zisku 50 50 50 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 2944 3081 2544 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 138 339 2571 

Záväzky 26267 20761 46784 

Rezervy 714 1354 4111 

Dlhodobé záväzky 85 183 944 

Krátkodobé záväzky 24289 14023 41729 

Bankové úvery a výpomoci 1179 5201 0 

Časové rozlíšenie 1681 149 1035 

 

Mimoriadne výnosy    

Mimoriadne náklady    

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti    

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti    

 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 138 339 2571 
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Výnosy, pomer tovar/sluţby, v tis. Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výnosy, pomer vzdelávanie/informačné technológie/ostatné, v tis. Sk 
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Výnosy, pomer štátna správa/súkromný sektor, v tis. Sk 
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Správa audítora 
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STANOVISKO DOZORNEJ RADY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V Košiciach, 27. apríla 2009 
 
  
 
 Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú závierku spoločnosti elfa, s.r.o. za rok 2008 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 31.12.2008 a pravdivo zobrazujú výsledky hospodárenia. 
 
Dozorná rada konštatuje, ţe riadna účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou AGV audit, licencia č. 159, 
dekrét č. 348. Po osvojení si správy audítora dozorná rada osvedčuje správnosť výsledku hospodárenia. Ďalej moţno konštato-
vať pokrok spoločnosti v oblasti vzdelávania a pokrok v oblasti práce s ľudskými zdrojmi. 
 
Na základe hore uvedeného dozorná rada spoločnosti elfa, s.r.o. odporúča schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 
2008 a schváliť návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2008 predloţeného predstavenstvom. 
 

 

 

 
 
 

Doc. Ing. Milan Šujanský CSc. 
Predseda dozornej rady   

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=�ujansk�&MENO=Milan&SID=0&T=f0&R=0


elfa, s.r.o., Letná 9, 042 00  Košice 
Telefón: 055/6253839, Fax: 055/7265195, 

Email: elfa@elfa.sk, Web: www.elfa.sk 


