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Vážení zákazníci, vážení partneri,

 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice , je jednou z nemnohých 

spoločností na slovenskom informatickom trhu, ktorá na ňom pôsobí od spoločensko-

politickej zmeny v roku 1989. Sme tu teda už viac ako osemnásť rokov, čo v ľudskom 

meradle znamená, že sme v dospelom veku. Hovorím  v ľudskom, lebo z hľadiska IT je 

osemnásť rokov veľmi dlhá doba. Za celé obdobie existencie našej spoločnosti IT svet 

ohromne pokročil, až do tej miery, že sa nám obdobie 90-tych rokov javí ako historic-

ké. Zažiť takýto búrlivý rozvoj je zážitkom samým o sebe. Pre našu spoločnosť to bolo 

obdobie profi lácie a v ostatných desiatich rokoch aj stabilizácie portfólia produk-

tov a postavenia na trhu. Sme vyprofi lovanou spoločnosťou poskytujúcou špičkové 

služby pre klientov v oblasti projektovania, výstavby, prevádzkovania a bezpečnosti 

informačných systémov, komplexnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti organizácií 

a špeciálnych riešení.

 V roku 2008 sa stabilita spoločnosti naplno prejavila. Všetky štrukturálne 

a organizačné zmeny, ktoré sme v spoločnosti v predchádzajúcom období uskutočnili, 

sa uplatnili a premietli do hospodárskych výsledkov.

Uplynulý rok bol v poradí už piatym rokom, v ktorom sme z hľadiska komplexných 

ukazovateľov dosiahli historicky najlepšie výsledky. Podarilo sa nám zvýšiť celkové 

výnosy o 6% pri súčasnom zvýšení zisku o 3% oproti roku 2007, ktorý sme považovali 

doposiaľ za historicky najlepší. Pokračovali sme v snahe zlepšovať pracovné podmien-

ky a systém odmeňovania zamestnancov, aby sme aj v tejto oblasti mohli adekvát-

ne konkurovať vyspelým štátom Európskej únie. Tým sme dosiahli vyvážený pomer 

prostriedkov na motiváciu zamestnancov voči dosiahnutým hospodárskym výsled-

kom. Nezabudli sme pritom dostatočne investovať do rozvoja technickej infraštruktú-

ry laboratórií spoločnosti. Tiež nezanedbateľný bol aj rast investícií do vzdelávacieho 

procesu našich zamestnancov.

Príhovor riaditeľa
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 Rok 2008 bol pracovne náročný, poznačený začínajúcim dopadom ce-

losvetovej hospodárskej krízy na naše prostredie. Zvládli sme ho aj vďaka kvalite 

a zanietenosti našich zamestnancov a ich viere, že naša spoločnosť stanovila správny 

smer rozvoja. Naďalej sa spoliehame na kvalitnú tímovú prácu našich zamestnancov 

a dávame priestor na vyniknutie špičkovým jednotlivcom.

 V tomto roku nás čaká ťažké obdobie s mnohými otáznikmi. Intenzívne sa naň 

pripravujeme, aby sme aj naďalej boli synonymom stability a kvality na slovenskom IT 

trhu. Pracovníkov našej spoločnosti považujeme za naše najväčšie aktívum. Preto chce-

me venovať zvýšenú pozornosť zvyšovaniu ich kvality a profesionality, rozvoju sociálnej 

politiky spoločnosti, zlepšeniu vnútornej organizácie činností a kontroly.

Rád by som vyjadril svoju vďaku aj mojim kolegom za ich osobný vklad ako aj za to, 

že pomáhajú šíriť svojou kvalitnou prácou dobré meno našej spoločnosti LYNX.

 Na záver chcem poďakovať Vám, našim zákazníkom a partnerom, za prejav 

dôvery, ktorý sme v uplynulom období požívali a ubezpečiť Vás, že tak ako to máme 

uvedené v našej misii, sme tu hlavne pre Vás  a s Vami.

 

  Ing. Zoltán Kollár

  riaditeľ spoločnosti

InIIIIIIIIIIII gggg.gg ZZZZZZZ Zoltááááááááááááááááááááááááááááááánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn KoKoKoKoKoKKKKKoKoKKoKKoKoKKoKKKKoKoKKKKKKKoKKKoKoKoKoKoKoKKoKKoKoKooKKKKKKooKKKKoKoKoKKKKKKoKoKKoKKKKoKooKoKKKKKKoooollllllllllllllllllllllllllllllárárárárááráráárárrrrrárárááááárárrráárárááárárárárárárrrááááráráááá
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Poslanie a vízia

 Poslaním spoločnosti je poskytovať zákazníkom riešenia s vysokou prida-

nou hodnotou v oblasti bezpečnosti informačných systémov, budovania ICT infraštruk-

túry, technologických aplikácií a komplexnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami 

legislatívy SR, EÚ, medzinárodnými štandardmi a najlepšími svetovými praktikami.

Víziou spoločnosti LYNX - je zabezpečovať svoj rozvoj tak, aby do roku 2015: 

• patrila medzi lídrov na slovenskom trhu v oblasti:
 komplexnej bezpečnosti organizácií,
 bezpečnosti informačných systémov,
 simulačných a výcvikových technológií,

• mala silné postavenie na slovenskom trhu v oblasti:
 objektovej bezpečnosti, 
 budovania ICT infraštruktúry,
 špecifi ckých informačných systémov verejnej správy,
 
• prenikla na trh susedných členských štátov EÚ v oblasti: 
 bezpečnosti informačných systémov.
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Správa manažmentu

 Odbor KBS – Komplexná bezpečnosť v kalendárnom roku 2008 realizoval projekty, ktorých 

náplňou bolo vytváranie interných bezpečnostných dokumentov organizácií, analýza rizík, bezpečnostné 

posúdenia, riešenie problematiky Business Continuity Management (BCM), riešenie dvojfaktorovej auten-

tizácie, konzultácie a školenia k jednotlivým oblastiam. V rámci bezpečnostnej dokumentácie spoločností 

boli vytvorené dokumentácie na zabezpečenie riadenia informačnej bezpečnosti v súlade s ISO 27001. 

V tejto oblasti odbor KBS pre zákazníkov navrhoval aj systém riadenia rizík v súlade s STN 01 0380 

a uplatnenie tejto normy v oblasti fyzickej bezpečnosti. 

 V sfére tejto činnosti sa taktiež zaoberal vypracovaním smerníc na ochranu osobných údajov 

a realizovaním smerníc bezpečnosti ICT ako aj bezpečnostných štandardov pre objektovú bezpečnosť.

V oblasti analytickej činnosti sa odbor venoval hodnoteniu aktuálneho stavu bezpečnosti organizácií, 

a to predovšetkým v oblasti fyzickej bezpečnosti. Taktiež analyzoval jednotlivé informačné systémy. Navrhol 

a zaviedol systém bezpečného prístupu do IS prostredníctvom systému dvojfaktorovej autentizácie.

 V súlade so Zákonom o ochrane utajovaných skutočností naša spoločnosť poskytla celý kom-

plex konzultácií k činnostiam bezpečnostného manažmentu a šifrovej ochrane informácií. Metodicky 

a obsahovo napomáhala pripraviť systém ochrany utajovaných skutočností. Navrhla aj spôsob vytvorenia 

a zabezpečenia chránených priestorov a prípravy technických prostriedkov na spracovávanie utajovaných 

skutočností.

 V oblasti zaoberajúcej sa ochranou osobných údajov odbor KBS v roku 2008 vypracoval interné 

predpisy súvisiace s ich ochranou. Zároveň vykonával školenia poverených osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje 

a vyškolil osoby, ktoré vykonávajú dohľad nad spracúvaním takýchto údajov.

V oblasti BCM hlavne vykonával analýzy dopadov nedostupnosti systémov (BIA) a vytváral plány na 

obnovu činnosti (DRP) pre tieto systémy. 

 Rok 2008 priniesol odboru APV - Aplikačné programové vybavenie významný pokrok predo-

všetkým v oblasti analýz. Prostriedkom pre realizáciu projektov na technologickej úrovni ostáva naďalej 

platforma MS .NET C# a UML. Za svoj najvýznamnejší strategický cieľ pokladá odbor  intenzívnu analy-

tickú činnosť v oblasti zdravotníctva. 

 Priebeh celého roka sa pre odbor APV niesol v znamení vývoja vlastného produktu zobrazo-

vacieho informačného systému technológiou IP TV určeného pre hotely a analytickými prácami v oblasti 

elektronického zdravotníctva. Koncom roka odbor úspešne dokázal svoje analytické kvality pri posu-

dzovaní klinického informačného systému renomovanej zahraničnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti 

zdravotníctva. 

 V oblasti vzdelávania zamestnanci odboru prešli komplexnou certifi káciou na technológie 

MS .NET. Získané vedomosti a zvýšenú kvalifi káciu budú môcť zúročiť pri realizácii nových projektov 

v nasledujúcom období.
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 Hlavné ťažisko činnosti odboru FOB – Fyzická objektová bezpečnosť spočívalo v roku 2008 na 

vytváraní chránených objektov a chránených priestorov. V týchto projektoch zabezpečoval odbor komplex-

né dodávky na kľúč podľa požiadaviek zákazníka.

 Významným zákazníkom boli silové rezorty SR. V danom rezorte v roku 2008 naša spoločnosť 

naprojektovala a vytvorila niekoľko rozsiahlych objektov a priestorov určených na uloženie utajovaných sku-

točností, čím sa zároveň otvoril priestor pre rozvoj ďalších aktivít v tomto segmente v budúcom období.

 V kalendárnom roku 2008 došlo k rozšíreniu obchodných aktivít aj mimo silových rezortov. 

Odbor navrhol a zrealizoval veľké projekty v oblasti ochrany priemyselných objektov a administratívnych 

budov. Riešenia obsahovali kompletné portfólio produktov mechanického a elektronického zabezpečenia.

 Naša spoločnosť uplatnila vzdelanie a skúsenosti svojich zamestnancov aj pri inštalácii hotelo-

vých systémov a systémov pre inteligentné budovy. 

 V roku 2008 došlo k rozšíreniu portfólia produktov odboru o aplikácie v segmente priemyselnej 

automatizácie a monitoringu výrobných technológií.

 Odbor naďalej zúročoval aj svoje skúsenosti v budovaní non IT infraštruktúry pre dátové centrá. 

Spoločnosť LYNX si v roku 2008 udržala svoje postavenie významného hráča na trhu v oblasti fyzickej 

a objektovej bezpečnosti a pokračovala v rozvíjaní aktivít mimo klasickej objektovej bezpečnosti.

 Odbor PBR - Pokročilé bezpečnostné riešenia v roku 2008 prešiel reštrukturalizáciou, ktorá 

zahŕňala vytvorenie špecializovaných oddelení a integráciu antimalware riešení. Uvedené zmeny umožnili 

efektívnejšie realizovať širšie portfólio aktivít. Medzi hlavné aktivity roku 2008 patrili činnosti v segmen-

te silových rezortov, energetiky,  telekomunikácií a unikátne riešenie monitorovania nosných aplikácii 

v bankovom segmente. 

 V odvetví bankovníctva naša spoločnosť integrovala kritické bankové aplikácie do systému 

centrálneho monitorovania bezpečnosti, čo predstavovalo vytvorenie unikátneho rozhrania pre integrá-

ciu, ktorým vytvorila komplexný monitorovací systém. Ďalšie aktivity v tejto oblasti zahŕňali implemen-

táciu HIPS, systémov AV ochrany a poskytovanie služieb v oblasti monitorovania bezpečnosti a analýzy 

incidentov.

 V sfére energetiky došlo k implementáciám centrálneho monitorovania bezpečnosti, imple-

mentáciám monitorovania zraniteľnosti a konzultáciám z oblasti monitorovania bezpečnosti a riešenia 

incidentov.

 Pre silové rezorty odbor PBR realizoval riešenia v oblasti systémov pre sieťovú bezpečnosť 

(fi rewally, NIDS, vrátane sieťovej infraštruktúry) a bezpečnosť koncových bodov. Ďalšie činnosti odboru 

boli zamerané na zabezpečenie prevádzky systémov centrálneho monitorovania a vyhodnocovania bez-

pečnosti.

 V telekomunikačnom odvetví odbor realizoval dodávky systémov detekcie DoS útokov, kom-

ponentov systémov detekcie prienikov a taktiež parametrizoval a rozširoval systém centrálneho monito-

rovania a vyhodnocovania bezpečnosti a poskytoval služby v oblasti bezpečnosti databáz.
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 Naša spoločnosť prevádzkuje Kompetenčné centrum pre bezpečnostné technológie. V oblas-

ti spolupráce s výrobcami technológií spoločnosť získala status Microsoft Gold Partner a udržala úro-

veň existujúceho partnerstva Cisco Premier Partner a Advanced Security Specialized Partner. Ako jeden 

z hlavných partnerov sa prezentovala na jednej z najväčších IT konferencií na Slovensku – medzinárodnej 

konferencii CISCO EXPO 2008 a zároveň získala tretíkrát po sebe ocenenie Cisco Systems Security Partner 

of the Year a na Cisco Partner Summit 2008 získala ocenenie Technology Excellence Security. 

 Odbor SKI - Sieťová a komunikačná infraštruktúra realizoval v roku 2008 viacero projektov 

so širokým zameraním pokrývajúcim projekčné činnosti, budovanie sietí LAN/WAN a ich redizajn, rozši-

rovanie IP telefónie, výstavbu  štruktúrovaných kabelážnych systémov. V odbore došlo k reštrukturalizácii 

a rozšíreniu portfólia o komplexné serverové a storage riešenia. Pre maximálnu kvalitu ponúkaných rieše-

ní naša spoločnosť udržiava a ďalej rozvíja partnerské vzťahy s významnými spoločnosťami pôsobiacimi 

v danom segmente. Vo vzťahu k Cisco Systems si naša spoločnosť obhájila pozíciu Cisco Advanced 

Routing and Switching Specialized Partner-a.

 Najvýznamnejším zákazníkom odboru SKI boli aj v roku 2008 zložky silového rezortu, pre 

ktoré sa realizovalo viacero samostatných projektov so zameraním prevažne na IP telefóniu a rozširovanie 

komunikačnej infraštruktúry. V tomto rezorte odbor vybudoval funkčný digitálny komunikačný systém na 

prenos dát, hlasu a obrazu v súlade s požiadavkami nadnárodných zoskupení.

Pre segment telekomunikácií naša spoločnosť pokračovala v projekte výstavby chrbticovej DWDM siete 

pre významného servisného dodávateľa. Po ukončení výstavby pomocou technológie CISCO ONS 15454 

disponuje zákazník jednou z najväčších prenosových kapacít na našom území.

V dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti so zameraním na papierenskú výrobu sa pokračovalo v rozširo-

vaní systému štruktúrovanej kabeláže.

 Naša spoločnosť sa podieľala aj na dodávke a inštalácii štruktúrovanej kabeláže a aktívnych 

komponentov siete LAN, WiFi a IPTV systému pri výstavbe novej príletovej haly pre letiskový segment. 

 Odbor taktiež realizoval výstavbu IT infraštruktúry v priemyselných parkoch a vo veľkých adminis-

tratívnych budovách významných slovenských a nadnárodných spoločností, podieľal sa aj na projekte tech-

nologického vybavenia nového hotela, kde vybudoval komplexnú sieťovú infraštruktúru vrátane dodávky 

a inštalácie LAN, WIFI siete, IP telefónie a IPTV interaktívneho hotelového systému. V rámci rekonštrukcie 

ďalšieho hotela realizoval okrem kompletného riešenia interaktívneho IPTV systému aj systém digitálneho 

zobrazovacieho systému, tzv. digitálnej nástenky, na báze IPTV.

 Ako nový produkt poskytuje odbor SKI kompletnú výstavbu dátových a komunikačných cen-

tier, vrátane projekcie, pre súkromný a štátny sektor.

 V priebehu roka 2008 sa rozšírilo technologické vybavenie Laboratória sieťových technológií 

o ďalšie aktívne prvky, ako sú routre, switche, access pointy. Laboratórium je zamerané na štúdium, tes-

tovanie technológií a reálnych nasadení pre zákazníkov spoločnosti.
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 Ďalší odbor SPA – Špeciálne aplikácie sa zameriava na tvorbu aplikácií a komplexných riešení 

pre špeciálne oblasti využitia, so zameraním na silové rezorty. 

Hlavnou oblasťou pôsobenia tohto odboru sú simulačné a výcvikové technológie. Pre vojenské simulá-

cie a pre simulácie v oblasti krízového manažmentu sa používa simulačný systém Onesaf. V roku 2008 

odbor uskutočnil v simulačných centrách 20 cvičení pre jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

zameraných na prípravu a výcvik veliteľov a dôstojníkov štábov (cvičenia typu CAX). Pri vykonávaní pod-

pory cvičení typu CAX sa odbor opieral o dlhoročné skúsenosti, pričom do prípravy začlenil najnovšie 

poznatky a technológie, ako aj prípravu nových digitálnych terénov a rozširovanie možností Centier 

simulačných technológií. Zdokonaľovaniu simulácie a následne aj výcviku výrazne napomáha nový digi-

talizovaný terén s vyššou podrobnosťou zobrazenia s oblasťami určenými pre boj v meste. Zamestnanci 

odboru vlastnia certifi káty pre prípravu a vykonanie cvičení typu CAX.

 Dôležitou súčasťou portfólia odboru je tvorba špeciálneho programového vybavenia. V oblasti 

vývoja vlastného programového vybavenia sa odbor zameral na rozšírenie funkcionality simulačného 

systému konštruktívnej simulácie požívaného v Ozbrojených silách SR. Toto rozšírenie bolo veľkým prí-

nosom pre rok 2008 a umožnilo zakomponovať do systému ďalšie druhy vojsk, prípravu mierových 

misií na simulačnom systéme OTB a cvičenia zamerané na riešenie krízových situácií v civilnom sektore. 

V oblasti vlastného programového vybavenia sa odbor ďalej zaoberal aj spracovávaním veľkých objemov 

dát, ich štatistickým vyhodnocovaním, prácou s grafi ckými systémami a implementovaním VoIP techno-

lógie do komunikačných systémov v rámci vykonania cvičení.
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Kľúčoví zákazníci spoločnosti LYNX

Finančné služby

Slovenská národná banka

Poštová banka

Dexia banka

Všeobecná úverová banka (VUB)

Calyon bank

Croatian national bank

National bank of serbia

Zagrebačka banka

Štátna správa a štátne inštitúcie

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Ministerstvo fi nancií SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo dopravy, 

pôšt a telekomunikácií SR

Ministerstvo školstva SR

Ústavný súd SR

Úrad priemyselného vlastníctva

Národný bezpečnostný úrad SR

Colná správa SR

Telekomunikácie:

Slovak Telekom, a.s.

T-Mobile Slovensko, a.s.

Energotel, a.s.

Energie:

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Stredoslovenská energetika a.s.

E.ON

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a.s.

Priemysel:

Molex Slovakia

Pivovar Šariš a.s.

SCA Hygiene Products, s.r.o.

Doprava a logistika:

Letisko Košice - Airport Košice, a.s.

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s

Tatravagónka, a.s.

DHL IT Services

Slovenská pošta



14

Systém manažmentu kvality

 Vysoká kvalita dodávaných produktov a služieb je nevyhnutnou podmienkou úspechu v kon-

kurenčnom trhovom prostredí. 

 Prvoradým cieľom spoločnosti v oblasti kvality je spokojnosť zákazníka, ktorá je dosahovaná 

vývojom produktov a poskytovaním služieb zodpovedajúcich požiadavkám zákazníka.

 V spoločnosti je od roku 2004 vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality v súlade 

s medzinárodnou normou EN ISO 9001:2000. Funkčnosť a efektívnosť zavedeného systému je potvr-

dená certifi kátom pre systém manažérstva kvality vydaným certifi kačnou spoločnosťou TÜV NORD 

Slovakia, s.r.o..

 Vysoká úroveň projektového riadenia, zameranie našich riešení a služieb a ich previa-

zanie na už spomínané požiadavky zákazníkov, vytvára procesný prístup požadovaný normou 

EN ISO 9001:2000 pre efektívne a kvalitné plnenie požiadaviek a cieľov kladených na dodávané 

produkty a poskytované služby. 
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Ľudské zdroje

 Spoločnosť LYNX k 31.12.2008 zamestnávala 111 zamestnancov v hlavnom pracovnom po-

mere. V priebehu roka 2008 bolo prijatých do pracovného pomeru 28 nových zamestnancov na plný 

pracovný úväzok, čo predstavuje oproti roku 2007 100% nárast novoprijatých zamestnancov. Prijatí 

zamestnanci boli zaradení do pracovného procesu predovšetkým na odborné pracovné pozície v oblasti 

IT, najmä ako špecialista IT a projektový manažér. Priemerný evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2008 

bol 100 zamestnancov. 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spoločnosti LYNX k 31.12.2008:

Dosiahnuté vzdelanie: Počet zamestnancov:

Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) 7
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 68
Úplné stredné odborné vzdelanie              25
Odborné vzdelanie 11

 

 Základom podnikateľského úspechu našej spoločnosti sú kvalifi kovaní a schopní zamestnan-

ci. Kvalifi kovaná, spokojná a stabilná personálna základňa bola v roku 2008 základným predpokladom 

napĺňania strategických cieľov našej spoločnosti. Trvalým cieľom spoločnosti je vytvárať čo najlepšie 

podmienky pre profesionálny a osobný rast zamestnancov. 

 V roku 2008 zamestnanci spoločnosti LYNX absolvovali viac ako 130 vzdelávacích aktivít, kto-

ré zahŕňajú školenia, semináre, certifi kácie a  konferencie. Výsledkom sú získané odborné vedomosti ne-

vyhnutné k pracovnej činnosti, certifi káty, ktoré predstavujú pridanú hodnotu v oblasti odbornej úrovne 

zamestnancov spoločnosti LYNX. Vzdelávanie zamestnancov je v súčasnosti jedným z hlavných faktorov 

úspechu a konkurencieschopnosti, čo si spoločnosť LYNX plne uvedomuje. Preto prostredníctvom nema-

lých investícií do vzdelávacieho procesu zvyšuje odborný potenciál svojich zamestnancov. Naša spoločnosť 

LYNX môže získanými certifi kátmi prezentovať svojim obchodným partnerom kvalifi kačné predpoklady 

a referenciami aj prakticky dokázať vysokú odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov. 

 Priame náklady na vzdelávanie zamestnancov v roku 2008 predstavovali k 31.12.2008 

fi nančnú čiastku v sume 2.318.036,- Sk.

 Uvedomujeme si, že len dobrým a odborne zdatným tímom zamestnancov vieme dosiahnuť 

stále lepšie výsledky a rozvíjať stanovené ciele. Preto je pre spoločnosť dôležité, aby zamestnanci spoloč-

nosti mali vytvorené vynikajúce pracovné podmienky a motivačný program realizovaný prostredníctvom 

aktívnej sociálnej politiky.
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Hospodárske výsledky za rok 2008

 Uplynulý rok bol pre našu spoločnosť z hľadiska ekonomických výsledkov ďalším historicky 

úspešným rokom, v ktorom sa nám podarilo pokračovať v nastúpenom tempe rastu a vo výške obratu 

prekročiť pre nás magickú hranicu 600 mil. Sk. Zvýšením celkových výnosov o 6 % sme v roku 2008 

dosiahli obrat 629 009 tis. Sk.

 Najväčší nárast obratu o viac ako 60 % spoločnosť dosiahla v oblasti tržieb za predaj služieb, 

čo svedčí aj o smerovaní a profi lácii našej spoločnosti, ktorá v rozsahu fi remného portfólia produktov 

poskytuje svojim klientom špičkové a komplexné IT služby. Výška dosiahnutých tržieb za predaj služieb 

predstavovala 364 971 tis. Sk. 

V rámci komplexných riešení požiadaviek našich klientov poskytovanie služieb nadväzuje aj na dodávanie 

aktívnych a pasívnych komponentov, HW a dodávok tovaru, ktorý sa odzrkadlil v dosiahnutých tržbách 

za predaj tovaru vo výške 264 038 tis. Sk.

Vytvorená pridaná hodnota v roku 2008 predstavovala 151 524 tis. Sk. 

Dosiahnutý hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti bol vo výške 74 713 tis. Sk.

 V roku 2008 spoločnosť v oblasti výsledku hospodárenia z fi nančnej činnosti dosiahla zisk 

vo výške 2 186 tis. Sk, a to aktívnym využívaním bankových produktov a kurzových rozdielov pri fi nanč-

ných transakciách v cudzích  menách. 

 Nárast výnosov sa prejavil aj v náraste hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2008, 

a to zvýšením čistého zisku o 3%. Čistý zisk dosiahol historickú úroveň 61 941 tis. Sk.

 K dosiahnutiu tohto hospodárskeho výsledku nemalou mierou prispeli aj investície do rozvoja  

fi remnej infraštruktúry a laboratórií, ktoré predstavovali 7 906 tis. Sk a investície do vzdelávacích aktivít 

našich zamestnancov, certifi kácií a účastí na konferenciách vo výške 2 318 tis. Sk.

 Štrukturálne a organizačné zmeny v našej spoločnosti viedli k jej stabilizácii a k dosiahnutiu 

uvedených historických hospodárskych výsledkov.

 Vytvorené know-how s názvom prevádzka fi rmy LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o., Košice 

v oblasti organizácie a riadenia, ktoré je organizačno – riadiaceho charakteru, bolo znaleckým posudkom 

ocenené a je súčasťou dlhodobého nehmotného  majetku našej spoločnosti.
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Výkaz ziskov a strát

v tisícoch Sk

k 31.12.2004 k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008

Tržby za predaj tovaru 54 139 149 132 219 055 362 692 264 038

Náklady vynaložené na predaný tovar 45 429 90 892 178 269 316 913 241 692

Obchodná marža 8 710 58 240 40 786 45 779 22 346

Tržby za predaj služieb 93 765 145 779 158 731 231 035 364 971

Výrobná spotreba 25 083 88 291 62 561 125 951 235 793

Pridaná hodnota 77 392 115 728 136 956 150 863 151 524

Osobné náklady 32 651 58 582 73 979 72 672 72 858

Dane a poplatky 58 121 257 248 224

Ostatné prevádzkové výnosy 1 335 2 502 2 554 3 030 1 447

Ostatné prevádzkové náklady 1 962 2 546 6 084 2 010 270

Odpisy hmotného a nehmotného 
investičného majetku 2 384 2 671 4 280 4 122 4 906

Výsledok hospodárenia 
z prevádzkovej činnosti 41 672 54 310 54 910 74 841 74 713

Finančné výnosy 689 635 1 371 5 427 11 167

Finančné náklady 964 1 120 2 179 5 585 8 981

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 
do fi nančných výnosov/nákladov 0 0 0 0 0

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 
do fi nančných výnosov/nákladov 0 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia 
z fi načnej činnosti -275 -485 -808 -158 2 186

Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 989 10 403 10 504 14 418 14 958

Výsledok hospodárenia 
z bežnej činnosti 33 408 43 422 43 598 60 265 61 941

Výsledok hospodárenia 
z mimoriadnej činnosti 275 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 33 683 43 422 43 598 60 265 61 941
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Súvaha

AKTÍVA

v tisícoch Sk

k 31.12.2004 k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008

Nehmotný investičný majetok 5 925 6 233 6 154 6 064 25 125

Hmotný investičný majetok 2 795 8 528 9 457 8 218 10 108

Finančné investície 0 0 0 0 0

Zásoby 966 1 373 1 459 2 002 2 268

Pohľadávky z obchodného styku 25 848 74 771 56 309 173 569 59 717

Štát, daňové pohľadávky 0 0 0 0 1 277

Iné pohľadávky 0 11 177 77 656

Finančný majetok 43 234 65 041 135 685 226 221 53 096

Ostatné aktíva 169 250 339 1 176 539

Aktíva celkom 78 937 156 207 209 580 417 327 152 786

PASÍVA

v tisícoch Sk

k 31.12.2004 k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008

Vlastné imanie 49 103 61 805 91 620 127 263 87 887

Rezervy 1 863 2 267 5 815 7 339 4 668

Krátkodobé záväzky 27 971 92 135 112 145 281 617 59 322

Ostatné pasíva 0 0 0 1 108 909

Pasíva celkom 78 937 156 207 209 580 417 327 152 786
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Prehľad vybraných ukazovateľov
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Správa nezávislého audítora
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Povinnosti spoločnosti voči štátu 
a iným organizáciám

Etický kódex

 Spoločnosť LYNX si uvedomuje svoju zodpovednosť, a preto uhrádza všetky svoje záväzky 

v predpísanej lehote splatnosti. Zvláštnu starostlivosť venuje záväzkom voči vlastným zamestnancom, 

všetkým druhom daní a odvodom pre inštitúcie sociálneho, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia.

 Splnenie dohodnutých záväzkov voči dodávateľom, a to ako fi nančných, tak aj vecných, je 

jednou z hlavných podmienok stabilne fungujúcich dodávateľsko–odberateľských vzťahov. Spoločnosť 

v súlade s prijatým systémom riadenia kvality vyberá a hodnotí dodávateľov, aby bola schopná dlhodobo 

spĺňať požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb.

 Naša spoločnosť uznáva princípy etického správania v podnikaní. Vo svojej činnosti dodržiava 

princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpovednosti a transparentnosti. 

 Hlavné hodnoty spoločnosti vo vzťahu k zamestnancom sú založené na úcte k človeku, 

čestnej, svedomitej a efektívnej práci, etike komunikácie, lojalite k spoločnosti, ochrane dobrého mena 

a majetku spoločnosti a na etike riešenia sporov.

 Hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi vo vzťahu k svojmu okoliu, charakterizuje najmä úcta 

k zákazníkovi a korektnosť k obchodným partnerom. V obchodných vzťahoch spoločnosť považuje etiku 

za súčasť svojich podnikateľských aktivít a vychádza z presvedčenia, že vo sfére ponúkaného portfólia 

obchodným partnerom a zákazníkom úspech spoločnosti stojí predovšetkým na kvalite služieb, etike 

zamestnancov a adekvátnej cene za služby. 

 Spoločnosť vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru pre každého za-

mestnanca. Vedenie spoločnosti sa zaoberá každým názorom, sťažnosťou, oznámením, návrhom či 

pripomienkou. 
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Prevádzky:
Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Tel.: +421 55 727 17 17
Fax: +421 55 728 85 55

Jelačičova 8, 821 08 Bratislava
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Fax: +421 2 501 065 14

e-mail: lynx@lynx.sk
www.lynx.sk


