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Hotel METROPOL a.s., Štefánikovo námestie 2,  052 01  Spišská Nová Ves 
 
 
 

Správa o výsledku hospodárenia  
akciovej spoločnosti Hotel METROPOL a.s. Spišská Nová Ves  

za rok 2009 
 
 
Základné imanie spoločnosti k 31.12.2009 predstavuje po prepočítaní 110 mil. Sk  3 651 329 Eur 
zapísaných do Obchodného registra. Rozdiel zo zaokrúhlenia 2,08 Eur spoločnosť odviedla do 
rezervného fondu. Akcie sú rozdelené na 1100 akcií na meno s menovitou hodnotou 3 319,39 Eur. 
Rozdelenie akcií a podiel akcionárov na základnom imaní spoločnosti sa nezmenil. 
Akcie sú rozdelené na: 

• 460 akcií Mesta Spišská Nová Ves 
• 320 akcií EUSK s.r.o., Košice, 
• 320 akcií KATIS s.r.o., Košice. 
 

Podiel akcionára  Mesto Spišská Nová Ves na základnom imaní spoločnosti je 41,82 %, 
                            EUSK a.s., Košice  je 29,09 % a 
                            KATIS s.r.o., Košice  je 29,09 %. 
 
Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2009 predstavuje 1 573 156 Eur. 
 
V roku 2009 spoločnosť zachovala štandard poskytovaných služieb na úrovni ***. Za hodnotené 
obdobie bola dosiahnutá strata vo výške 269 796 Eur, ktorú do značnej miery ovplynila celková 
zlá hospodárska situácia všeobecne, no najmä v odvetví cestovného ruchu. 
Spoločnosť vynaložila zančné úsilie na zvýšenie atraktivity a kvality ponúkaných služieb a v 
septembri roku 2009 spustila do prevádzky dobudované Wellness centrum vo vlastných 
priestoroch. Od tohto obdobia tiež bola realizovaná zmena v prevádzke stravovacej časti, ktorú 
spoločnosť odovzdala do prenájmu samostatnému podnikateľskému subjektu. 
 
Tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a predaj tovaru za rok 2009 predstavujú čiastku  
378 438 Eur. Z toho tržby za: 
                                                  
•  ubytovanie                                        30,0 %  (32,7 %  v roku 2008)  
•  verejné stravovanie                          45,7 %   (63,5 % v roku 2008)   
•  ostatné služby pre hostí                    24,3 %   (  3,8 % v roku 2008)  
 
Vyťaženosť  hotela v roku 2009 bola 24 %, t.j. 3 410 predaných izieb a 4 474 lôžok, plus 128 
prísteliek. Z celkvého počtu prenocovaní 4 672 bolo realizoavných domácimi hosťami 2109 a 
2563 zahraničnými návštevníkmi. 
 
Celkovo sa zvýšila priemerná dĺžka pobytu hosťa v roku 2009 v hoteli na 2,38 dňa, čo je o cca pol 
dňa dlhšie ako minulý rok. Priemerná dĺžka pobytu zahraničnej klientely bola  2,58 dňa a 
domácich hostí len 1,36 dňa.  
 
V oblasti cenovej politiky hotela sa podarilo sa zachovať priemernú cenu za predané lôžko na 
úrovni roku 2008, no vzhľadom na situáciu na trhu bol zaznamenaný pokles priemernej ceny za 
predanú izbu o cca 6 Eur. 
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Bilancia majetku a finančných zdrojov: 
 
Za rok 2009 vytvorila spoločnosť stratu v čiastke 269 796 Eur, ktorú tvorí: 
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti stratou                              -  226 570 Eur 
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti stratou                                    -    33 134 Eur 
- odložený daňový záväzok                                                                                 10 092 Eur 
 
Prehľad hlavných ukazovateľov  
- náklady celkom 655 173 Eur 
prevádzkové náklady  /z toho odpisy 119 443/ 611 808 Eur 
finančné náklady 33 273 Eur 
odložený daňový záväzok                                                                                         10 092 Eur 
- výnosy celkom 385 377 Eur 
prevádzkové výnosy 385 238 Eur 
finančné výnosy 139 Eur 
 
K 31.12.2009 kumulovana strata vo výške 1 846 009,- EUR, pričom základné imanie je vo výške 3 
651 329,00 EUR,  presiahla polovicu  základného imania. 
  
K 31. 12. 2009 spoločnosť vykazuje stav finančných prostriedkov na bankových účtoch 
a v pokladni vo výške 14 855 Eur. 
Krátkodobý úver  z Dexia banky v sume 23 235,74 Eur (700 tis. Sk) bol podľa zmluvy splatený. 
Spoločnosti boli v roku 2009 poskytnuté akcionárom,  spoločnosťou EUSK a.s., Košice, 
krátkodobé finančné výpomoci v celkovej výške 164 300 Eur, z ktorých 50 000 Eur bolo 
použitých na dofinancovanie investície – Wellness centra, ktoré bolo spustené do plnej prevádzky 
v septembri roku 2009 v celkovej hodnote 362 079 Eur. Ostatné finančné prostriedky z pôžičiek  
boli použité na zabezpečenie prevádzky hotela. 
Od 9.9.2009 sú stravovacie služby obstarávané dodávateľským spôsobm. Celá stravovacia časť a 
priestory odbytových stredísk boli zmluvne dané do prenájmu spoločnosti Vhm, s.r.o. Spišská 
Nová Ves.       
V roku 2009 spoločnosť zamestnávala v priemere 27 pracovníkov. Priemerná mesačná mzda na 
pracovníka v roku 2009 bola 497,32 Eur. Ku koncu roka 2009 bol znížený počet zamestnancov na 
19, z toho výkonných 14, 2 na dlhodobej práceneschopnosti, 2 na materskej dovolenke a 1 na 
rodičovskom príspevku.   
 
Rozvoj spoločnosti: 

Dobudovaním wellnes centra  získava hotel na atraktivite a zaujímavosti najmä pre 
klientelu orientovanú na organizovanie kongresov, seminárov, školení a pod., čo bude prioritou 
pre ďalšie aktivity v oblasti využitia ubytovacej kapacity. V roku 2009 boli prijaté opatrenia na 
maximálne zníženie nepriaznivých dopadov  ekonomickej  krízy v Slovenskej republike na našu 
spoločnosť a úsoru nákladov v maximlálnej možnej miere. Vzhľadom na rozšírenie ponuky 
doplnkových služieb môžeme očakávať vyšší záujem cestovných kancelárií a agentúr a tiež väčší 
záujem náročnejšej klientely o hotel. 

V priebehu roka 2010 spoločnosť plánuje ďalšie investičné aktivity so zameraním sa na 
zvyšovanie výnosov a zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. 
 
 
 Ing. Marián Boga  
                                                                                                                 predseda predstavenstva  
V Spišskej Novej Vsi, dňa 22. marca 2010  
 


