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VÝSLEDKY 

HOSPODÁRENIA 
ZA ROK 2009 

 
 
       
 
 Firma SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. /v skratke SVT, s.r.o./, Spišská Nová Ves 
hospodárením      za rok 2009 dosiahla HV pred zdanením vo výške – 1 043,39 Eur  pri  obra te 
172 954,14 Eur a základ dane 187,70 Eur. 
V uplynulom roku z dôvodu krízy redukovali svoje marketingové aktivity doma a v zahraničí stáli 
klienti, ktorí predstavovali viacročne stabilný režim obratov. Pre rok 2009 boli predrokované ďalšie, 
najmä cezhraničné veľtržné aktivity, ktoré si hlavne nadnárodné spoločnosti naplánovali už 2 roky 
vopred a z dôvodu krízy zrušili svoju účasť na veľtrhoch v celej Európe. 
 
 V roku 2009 spoločnosť SVT, s.r.o. zorganizovala a realizovala nasledujúce autorské 
výstavy: 
• 10. ročník Podtatranských výstavných trhov  / 07.05.-10.05.2009 / na ploche  1200 m2 

v Poprade na Zimnom štadióne. 
• 42. ročník Spišských výstavných trhov / 09.-12.07.2009 / na ploche 1 097,50 m2 na Zimnom 

štadióne v Spišskej Novej Vsi 
• 17. ročník výstavy Bardkontakt  / 27.-30.8.2009 / na ploche 507 v Športovej hale v Bardejove 
 
 
 Na uvedených autorských výstavách  sa zrealizovalo 2 804,50 m2 expozícií a dosiahli sa 
tržby 81 756,16 Eur . 
 Firmám, ktoré dávajú prednosť účasti na medzinárodných špecializovaných veľtrhoch             
a výstavách na území SR  sme vrátane výtvarno-architektonického návrhu expozície zrealizovali       
12 atypických stánkov v čiastke 45 409,33 Eur   /na ploche 637,50 m2/. 
 
 V roku 2009 sme zabezpečili prezentáciu v zahrani čí 3 firmám s kompletnými službami /v 
Maďarsku – Putnok,  Čechách – Praha, Brno na ploche 185,50  m2/ pri obrate 13 473,39 Eur. 
 
 Firma SVT, s.r.o. je posledné roky nútená získavať zákazky aj z iných ako výstavníckých 
činností.  
- kompletná reklama s dôrazom na reklamnú grafiku /in fo systém, orienta čný systém, 

reklamné panely, billboardy/ 
- predaj reklamných predmetov 
- návrhy interiérov a ich zariaďovanie 
- grafická príprava, sadzba a tlač propagačných materiálov 
- zabezpečenie inzercie v odborných adresároch.  Obrat z týchto činností bol 32 315,26 Eur.  

 
V roku 2010 sa počíta s plnením Odberateľsko-dodávateľských zmlúv uzatvorených na základe už 
existujúcich úspešných Obchodných verejných súťaží v súhrnom objeme 26 436,71 Eur  za 
dodávky v oblasti výstavníckych služieb a 16 038,46 Eur za polygrafické služby. Uvedené služby 
budú plnené v rámci výzvy KaHR-113DM-0901.  

 
 
Všetky uvedené číselné údaje sú bez režimu DPH. 
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Ing. arch. Mária Kleinová 
konateľka spoločnosti

 


