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Príhovor riaditeľa
Vážení zákazníci, vážení partneri,
naša spoločnosť LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej 
LYNX) pôsobí na trhu informačných technológií už od roku 1991. V priebe-
hu času sme sa vyprofilovali ako popredný poskytovateľ bezpečnostných, 
komunikačných a aplikačných riešení pre široké portfólio zákazníkov. 

Uplynulý rok 2013 predstavuje v mnohých oblastiach historický úspech 
spoločnosti LYNX na čele s rekordnými hospodárskymi výsledkami. V kon-
texte stále výrazne stagnujúceho hospodárstva to považujeme za skvelý 
výsledok. Tento úspech je založený predovšetkým na ochote každého náš-
ho pracovníka vydať zo seba maximum a niekedy aj oveľa viac. 

Cieľom do budúcna je potvrdiť nastolený trend a zároveň stabilizovať spo-
ločnosť, aby nepodľahla nástrahám príliš rýchleho rastu. Takisto je vhodné 
koncentrovať sa na dodatočné aspekty prosperity spoločnosti, keďže fi-
nančná stránka často zvádza k povrchnému hodnoteniu. Kultúrou spoloč-
nosti LYNX stále zostáva budovanie špičkových riešení a vyváženého pro-
stredia. Výborné výsledky a zvyšovanie povedomia o spoločnosti, dúfame, 
poslúžia ako katalyzátor na dosiahnutie tejto úrovne.

Na záver by som sa rád poďakoval Vám, našim zákazníkom a partnerom 
za prejavenú dôveru a konštruktívnu spoluprácu pri budovaní čo najlepších 
riešení pre Vás. Zároveň ďakujem mojim kolegom za ich osobný vklad, ne-
uveriteľné pracovné nasadenie a zdravý optimizmus, ktoré výrazne prispeli 
k veľmi vydarenému roku.

Ing. Róbert Kollár
riaditeľ spoločnosti
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Poslaním spoločnosti LYNX je 
poskytovať zákazníkom riešenia 

s vysokou pridanou hodnotou v oblasti 
bezpečnosti informačných systémov, 

implementácie špecializovaných 
informačných systémov a budovania 

informačných a komunikačných 
technológií infraštruktúry v súlade 

s požiadavkami legislatívy SR, EÚ, 
medzinárodnými štandardmi a 

najlepšími svetovými praktikami.

 
 Patrila medzi lídrov na slovenskom 

trhu v oblasti:

 Bezpečnosti informačných systémov,

 Implementácie špecializovaných 
informačných systémov,

 Simulačných a výcvikových technológií.

 Mala silné postavenie na slovenskom 
trhu v oblasti:

 Budovania informačných a 
komunikačných technológií,

 Komplexnej bezpečnosti organizácií. 

Poslanie 
spoločnosti

Vízia spoločnosti
Víziou spoločnosti LYNX je zabezpečovať 

svoj rozvoj tak, aby do roku 2015: 
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Finančné služby
Tatrabanka, a. s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Kľúčoví zákazníci

Telekomunikácie
Slovak Telekom, a. s.
SWAN, a.s.
T TC Teleport, s. r. o.
 ICZ Slovakia, a. s.

Energetika
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Transpetrol, a. s.

Priemysel
Pivovary Topvar, a. s.
Magneti Marelli Slovakia, s. r. o.

Štátna správa a štátne inštitúcie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
M inisterstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky
M inisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky
U niverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
A kadémia ozbrojených síl generála Milana 

Rastislava Štefánika
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Mesto Košice
Národný bezpečnostný úrad
Ú stav špeciálneho zdravotníctva a výcviku 

MO SR Lešť
Vodohospodárska výstavba š. p.
Ústavný súd Slovenskej republiky

7



Rok 2013 predstavoval významný medzník v organizácii výkon-
ných odborov Technickej divízie spoločnosti LYNX. Pokračujúci 
trend stupňujúcej sa komplexnosti a náročnosti projektov mal za 
následok rozhodnutie vedenia o vzniku Odboru projektového ma-
nažmentu s cieľom sústrediť koordináciu projektov do jednotného 
bodu.

Táto relatívne radikálna zmena poznačila činnosti všetkých výkon-
ných odborov, avšak navzdory komplikáciám sa podarilo rok ukon-
čiť mimoriadne úspešne. 

 g Riadenie projektov

Spoločnosť LYNX začala pracovať na komplexnejších projektoch, 
ktoré prerastali portfóliá jednotlivých odborov a pokrývali väčšinu 
portfólia spoločnosti. Aby bolo riadenie tohto typu projektov čo 
najefektívnejšie, vedenie spoločnosti sa rozhodlo prostredníctvom 
organizačných zmien vytvoriť odbor, ktorý sa bude venovať výhrad-
ne projektom tohto typu. Odbor projektového manažmentu (OPM) 
vznikol v auguste 2013. Do nového odboru boli vybraní projekto-
ví manažéri so skúsenosťami s riadením projektov z oblasti vývoja 
softvéru a z oblasti budovania infraštruktúry. V priebehu II. polroka 
bol na základe výberového konania tím OPM posilnený o nových 
zamestnancov. Nový odbor spustil procesy vedúce k zjednoteniu 
metodiky riadenia projektov v spoločnosti a efektívnejšiemu riade-
niu zdrojov. K 1. 1. 2014 sa z jednotlivých výkonných odborov do 
odboru OPM začlenili všetci projektoví manažéri spoločnosti LYNX, 
ktorí dovtedy v  medziach pôsobnosti jednotlivých odborov riadili 
projekty alebo ich časti. 

 g Komplexná bezpečnosť

Odbor komplexnej bezpečnosti sa v roku 2013 sústreďoval hlavne 
na realizáciu bezpečnostných projektov na ochranu osobných úda-
jov. V rámci týchto projektov sa vypracovávali kvalitatívne analýzy 
rizík informačných systémov, ich bezpečnostné posúdenia a z nich 

Činnosť firemných odborov v roku 2013

8



vyplývajúce bezpečnostné smernice na ochranu osobných údajov. Taktiež 
boli poskytované odborné konzultácie a školenia poverených osôb, ktoré 
spracúvajú osobné údaje a boli vyškolené osoby, ktoré  vykonávajú dohľad 
nad spracúvaním osobných údajov podľa požiadaviek zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Okrem činností v oblasti ochrany osobných údajov odbor pre zákazníkov 
vypracovával analýzy rizík pre potreby riadenia informačnej bezpečnosti a 
posudzoval  aktuálny stav bezpečnosti organizácií hlavne v oblasti bez-
pečnosti ICT a v oblasti fyzickej bezpečnosti. V súvislosti so zavádzaním 
elektronického zdravotníctva na Slovensku sa odbor zúčastňoval procesu 
zosúladenia zdravotníckej legislatívy s potrebami ochrany osobných úda-
jov. To zahŕňalo hlavne vypracovanie návrhu zásad zákona na podporu 
zavedenia elektronického zdravotníctva, vypracovanie stanovísk k jednot-
livým návrhom legislatívnych predpisov a prípravu návrhov na doplnenie 
potrebnej legislatívy.

Pre zákazníka z oblasti energetiky odbor pripravil nasadenie systému riade-
nia informačnej bezpečnosti prostredníctvom organizačných zmien a návr-
hu nových vrcholových bezpečnostných dokumentov v súlade s požiadav-
kami ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti. V oblasti 
manažmentu mobilných prostriedkov špecialisti z odboru úspešne imple-
mentovali systém od spoločnosti Symantec pre dvoch zákazníkov. Časť 
kapacít odboru sa venovala uplatňovaniu zásad manažmentu kontinuity 
činností pri riadení informačnej bezpečnosti. Na tento účel sa využíval ex-
pertný systém LDRPS spoločnosti SunGard, ktorý spoločnosť LYNX distri-
buuje v rámci strednej Európy a Balkánu.

V súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 
odbor poskytol zákazníkom celý komplex činností pri vypracovávaní bez-
pečnostných projektov podnikateľa, vypracovávaní bezpečnostnej doku-
mentácie, konzultácie v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti a prípra-
vy technických prostriedkov na certifikáciu pre spracovávanie utajovaných 
skutočností.
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 g Aplikačné vybavenie

Odbor aplikačného vybavenia sa v roku 2013 po období rastu úspešne 
personálne stabilizoval. Svojimi aktivitami prispieval k plneniu vízie spoloč-
nosti v zmysle budovania pozície lídra na slovenskom trhu v oblasti im-
plementácie špecializovaných informačných systémov a vytvorenia silného 
postavenia na slovenskom trhu v oblasti budovania informačných a komu-
nikačných technológií, a to realizáciou týchto projektov:

Ochrana prírody – v rámci projektu Monitoring biotopov spolupracoval 
odbor na analýze a vývoji komplexného informačného systému zamerané-
ho na podporu vykazovania stavu ochrany druhov a biotopov v SR. Ten-
to informačný systém je určený na podporu zberu údajov z monitoringu 
druhov a biotopov v chránených územiach SR, spracovanie týchto úda-
jov a automatické generovanie predpísaného obsahu do výkazov, ktorých 
predkladanie vyplýva ako záväzok SR z medzinárodných dohôd – primárne 
z členstva v EÚ. Projekt je špecifický rozsiahlymi analytickými podkladmi a 
rozsahom metodických zmien a úprav, ktoré zákazník naplánoval v súbehu 
s plánom vytvoriť nový informačný systém. Vývoj pokračuje v r. 2014.

Elektronické komunikácie - vysokošpecializovaná evidenčná aplikácia 
vytvorená na základe špecifikácie zákazníka na platforme Microsoft WPF 
s centralizovanou databázou a OneClick inštaláciou v sieti zákazníka bola 
pripravená na súbežnú prácu 50-tich používateľov s ročným prírastkom 
vyše 350.000 záznamov v hlavnej evidencii. Aplikácia bola odovzdaná a zá-
kazník si ju svojpomocne nasadil do prevádzky. Projekt pokračuje v roku 
2014 poskytovaním podpory.

Dátové centrá - pokračovanie realizačných prác na monitorovacom in-
formačnom systéme MIDS pre významného zákazníka z oblasti dátových 
centier. V roku 2013 prebehli realizačné práce prvej etapy a časť druhej 
etapy venovanej hlavne migrácii existujúceho monitoringu na riešenie do-
dávané našou spoločnosťou.

Veda a výskum - prebehla analytická príprava v projekte, ktorého výsled-
kom bude informačný systém pre evidovanie, spracovanie a zdieľanie vý-
sledkov vedeckých a výskumných projektov. Vývoj bude odbor realizovať 
v roku 2014.
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Mimo to sa odbor venoval menším podporným aktivitám:

Audit - vykonanie auditu IT prostredia v štátnej inštitúcii, kde pre vypra-
covanie posudku bolo zozbieraných, katalogizovaných a preštudovaných 
viac ako 200 dokumentov a rozbor zahŕňal aj posudok zdrojových kódov a 
ďalších technologických aspektov IT vybavenia organizácie.

Podpora a údržba

 ü vlastného celopodnikového systému integrujúceho do jedného celku 
modul typu CRM, projektový manažment a vykazovanie prác na pro-
jektoch. Realizáciou a podporou takéhoto systému, ktorý využívajú 
všetci zamestnanci spoločnosti, vzniklo cenné know-how z hľadiska 
prípravy, vývoja ako aj služieb podpory prevádzky.

 ü produktov MIDS, KLIS a DMS systému nasadených v prevádzke.

Pre zvýšenie produktivity a zároveň pre pokračovanie trendu zvy-
šovania kvality výsledkov realizačných prác upravil odbor kritické 
procesy a zaviedol:

 ü centrálnu evidenciu a sledovanie riešenia podnetov s integráciou na 
systémy správy zdrojových kódov,

 ü vývojový framework LDF, ktorý vyvinuli pracovníci odboru s cieľom 
zrýchliť primárnu fázu vývoja.

 g Fyzická a objektová bezpečnosť

Hlavným zameraním odboru boli aj v uplynulom roku komplexné dodávky 
objektovej bezpečnosti a návrhy bezpečnostných riešení. Odbor zabez-
pečoval projekciu a riadenie projektov zameraných predovšetkým na ka-
merové systémy, systémy elektronickej kontroly vstupu, systémy hlasovej 
signalizácie požiaru a elektrickej požiarnej signalizácie a systémy elektrickej 
zabezpečovacej signalizácie. Medzi doplnkovú činnosť patril návrh a pro-
jekcia elektrických a mechanických zábranných prostriedkov.

Medzi hlavných zákazníkov odboru patrili v roku 2013:
 ü Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – objektová bezpečnosť v jed-
nom z najvýznamnejších vojenských výcvikových centier na Slovensku 
a realizácia rozsiahleho kamerového systému pre výcvikové účely.

 ü Kancelária ústavného súdu v Košiciach – dodávka kongresového 
a tlmočníckeho zariadenia.

 ü V oblasti súkromného sektora boli realizované projekty u stálych 
zákazníkov – Pivovary Topvar, a. s., Magneti Marelli Slovakia s. r. o. 
a SCA Hygiene Products spol. s. r. o., SPP a. s.,

 ü Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
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 g Pokročilé bezpečnostné riešenia

Odbor pokročilých bezpečnostných riešení v roku 2013 sústredil svoje čin-
nosti na oblasti sieťovej bezpečnosti, webovej bezpečnosti, monitorovania 
bezpečnosti a riešenia incidentov, ochrany pred malware a únikom citlivých 
informácií, aplikačnej bezpečnosti, bezpečnosti SOA architektúr, bezpeč-
nosti pracovných staníc, serverov a databáz, zabezpečenie súladu prostre-
dia s bezpečnostnými normami a štandardmi. 

Aktivity boli smerované do sektorov zdravotníctva, silového, finančného re-
zortu a rezortu životného prostredia, bankového segmentu, telekomuniká-
cií a utility.

V segmente zdravotníctva odbor pokračoval v činnostiach v oblasti bez-
pečnosti národného projektu Elektronické služby zdravotníctva, ktoré boli 
zamerané na modelovanie hrozieb bezpečnostných komponentov riešenia, 
aplikačnú bezpečnosť, sieťovú bezpečnosť, ochranu pred únikom informá-
cií, zabezpečenie bezpečnostnej stability prostredia a monitorovanie bez-
pečnosti.

V rezorte ochrany životného prostredia boli aktivity zamerané na sieťo-
vú bezpečnosť, ochranu webového portálu, monitorovanie bezpečnosti 
a ochrany SOA architektúry.

Pre finančný rezort odbor realizoval zabezpečenie prostredia pre unikát-
ne riešenie použitím technológií pre segmentáciu sietí, ochranu stability 
prostredia, ochranu pred malware, databázový firewalling, monitorovanie 
bezpečnosti, nástrojov pre správu pripojiteľných zariadení, kontrolu úniku 
citlivých dát.

V bankovom sektore aktivity zahŕňali poskytovanie služieb v oblasti monito-
rovania bezpečnosti a analýzy incidentov.

V telekomunikačnom sektore odbor integroval biznis kritickú aplikáciu a 
poskytoval služby pre podporu monitorovania bezpečnosti a analýzy inci-
dentov. 

Pre segment energetiky odbor realizoval monitorovanie bezpečnosti a sie-
ťovú bezpečnosť.

Počas roka zamestnanci odboru rozširovali svoje znalosti v oblastiach 
bezpečnosti dátových centier, bezpečnostného monitoringu, sieťovej bez-
pečnosti, web aplikačnej bezpečnosti, bezpečnosti SOA architektúry a 
bezpečnosti vývoja softvéru a riešenia incidentov, ochrany pred malware 
a únikom citlivých informácií, aplikačnej bezpečnosti, bezpečnosti pracov-
ných staníc, serverov a databáz.
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Odbor zabezpečoval kompletné pokrytie obchodných aj technických cer-
tifikácií nevyhnutných pre dosiahnutie McAfee Elite partnerstva pre všetky 
dostupné kompetencie. Spoločnosť LYNX má vďaka odborníkom z odboru 
najviac certifikovaných špecialistov spomedzi všetkých McAfee partnerov v 
rámci Slovenska a  je jediným partnerom, ktorý dosiahol úroveň Elite Part-
ner.

Odbor zároveň zabezpečoval kompletné pokrytie obchodných aj technic-
kých certifikácií potrebných pre dosiahnutie najvyššej možnej úrovne part-
nerstva spoločnosti Eset – Platinum Partner.

 g Sieťová a komunikačná infraštruktúra

Odbor sieťovej a komunikačnej infraštruktúry realizoval v roku 2013 viacero 
projektov so širokým  zameraním pokrývajúcim projekčné činnosti, budo-
vanie a redizajn sietí LAN/WAN a dátových centier, výstavbu IP NGN sietí 
pre oblasť service providerov, rozširovanie IP telefónie a výstavbu štruktúro-
vaných kabelážnych systémov. V technologickej oblasti bol zrejmý pokrok 
v oblasti návrhu a implementácie riešení virtuálnych desktopov na platfor-
mách od spoločností Microsoft a Citrix (XenDesktop). Portfólio zálohova-
cích nástrojov bolo rozšírené o produkty od spoločnosti Symantec, ktoré 
boli úspešne nasadené v prostrediach obsahujúcich fyzické aj virtuálne 
servery. Z oblasti serverových technológií za zmienku stoja Flex technoló-
gie (prirodzená evolúcia Blade systémov), ktoré umožňujú zákazníkom pre-
vádzkovať viac virtuálnych serverov na jednom fyzickom serveri, znižovať 
počet sieťových adaptérov, prepínačov a káblov pri súčasnom zjednodu-
šovaní správy. Takéto riešenia odbor implementoval na technológiách od 
spoločností HP a IBM. Špecialisti odboru mali jedinečnú možnosť zoznámiť 
sa s najnovšími inováciami v oblasti podnikových IT, ale aj možnosť pria-
mo sa podieľať na ich rozvoji a tieto skúsenosti dokázali využiť pri návrhu 
a implementovaní virtualizačných infraštruktúrnych riešení budovaných od 
základu tak, aby pomohli zákazníkom zjednodušiť riešenie, ako aj znížiť 
náklady spojené s nasadzovaním a prevádzkovaním virtuálnych serverov.
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Pre zákazníka z akademickej obce špecialisti odboru koncom roka 2013 
dokončili realizáciu projektu komplexného redizajnu serverovej infraštruktú-
ry. Redizajn obsahoval konsolidáciu infraštruktúry, ktorá bola technologicky 
zabezpečená virtualizačnými technológiami. V rámci projektu bola riešená 
aj sieťová infraštruktúra DC a kompletné prepojenie všetkých pavilónov op-
tickou infraštruktúrou.

Aj v uplynulom roku sa odbor podieľal na realizácii Národného projektu 
Elektronické služby zdravotníctva, v rámci ktorého jeho špecialisti pre dá-
tové centrá riešili návrh a realizáciu rozšírenia sieťovej infraštruktúry o ďalšie 
komponenty.
Pre významného telekomunikačného operátora špecialisti Odboru sieťo-
vej a komunikačnej infraštruktúry pracovali na vybudovaní celoslovenskej 
IP NGN siete, ktorá umožní prevádzku triple play služieb aj v tých lokali-
tách, kde to doteraz nebolo technologicky možné. Riešenie pozostáva zo 
širokého spektra platforiem vrátane ASR 9000 s použitím IOS XR. Jednot-
ná IP NGN sieť umožní v značnej miere zvýšiť poskytovanú kvalitu služieb 
a  jednodušiť/urýchliť nasadzovanie nových doteraz neposkytovaných slu-
žieb. Manažment zákazníckych služieb umožní zjednodušiť správu celého 
riešenia. 

Pre rezort ministerstva obrany bol realizovaný projekt rozšírenia IP siete 
v  jednom z najvýznamnejších vojenských výcvikových priestorov na Slo-
vensku.

Pre projekt EHMK Košice 2013 bola pripravená a realizovaná dodávka LAN 
a WiFi siete pre Kasárne – Kulturpark.

Odborníci z odboru SKI patria v oblasti sieťových technológií v rámci IP NGN 
sietí pre service providerov medzi veľmi skúsených. Svoju odbornosť potvr-
dili aj počas projektu pre významného telekomunikačného operátora.

Odbor rozšíril svoje portfólio o pokročilé znalosti video a kolabračných tech-
nológií, vďaka ktorým spoločnosť LYNX získala špecializáciu Cisco ATP 
Telepresence Express.
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 g Špeciálne aplikácie

Ďalší odbor Špeciálne aplikácie je orientovaný na vývoj a 
dodávku aplikácií určených pre špeciálne oblasti využi-
tia. Hlavnými oblasťami pôsobenia sú oblasti vojenských 
simulácií, podpora riešení krízových udalostí a   činnos-
tí vzťahujúcich sa na tieto oblasti. Podpora cvičení v  sys-
téme konštruktívnej simulácie bola v roku 2013 zameraná na 
prípravu a výcvik veliteľov a dôstojníkov štábov (cvičenia typu 
CAX). Pri vykonávaní podpory cvičení typu CAX sa odbor 
opieral o dlhoročné skúsenosti, pričom do prípravy cvičení 
začlenil najnovšie poznatky a technológie, ako aj prípravu 
nových digitálnych terénov a rozširovanie možností Centier 
simulačných technológií.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti odboru je tvorba pro-
gramového vybavenia a to predovšetkým so zameraním na 
rozšírenie funkcionality simulačného systému konštruktívnej 
simulácie používaného v Ozbrojených silách SR, ako aj mimo 
silových zložiek. Rozšírenie umožnilo zapojenie sa ďalších 
druhov vojsk, prípravu mierových misií na simulačnom sys-
téme OneSAF a desktop simulátoroch a vykonať cvičenia 
zamerané aj na riešenie krízových situácií, čo bolo veľkým 
pozitívom v roku 2013.
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Finančné ukazovatele spoločnosti LYNX zaznamenali výrazné zlepšenie 
oproti roku 2012, viď nižšie. Spoločnosť prekonala psychologickú hranicu 
obratu vyše 30 miliónov € a zároveň hranicu čistého zisku 2,3 milióna €, čo 
predstavuje v prvom rade udržanie rastu tržieb nad 50 percent a zároveň 
bezprecedentne najvyššie čísla v histórii spoločnosti.

Porovnaním ekonomických ukazovateľov s predchádzajúci rokmi spoloč-
nosť LYNX v roku 2013 zaznamenala okrem rekordného zisku aj  nasledov-
né pozitívne skutočnosti: 

 ü Nárast objemu pridanej hodnoty na 8,8 milióna €.

 ü Priaznivý pomer tržieb za predaj tovaru a služieb, kde tržby za predaj 
služieb predstavujú 49 % celkových tržieb, s vysokou mierou pridanej 
hodnoty.

V majetkovej štruktúre spoločnosti hodnota aktív dosiahla 10,2 milióna €, 
čo v najväčšej časti tvoril finančný majetok 6,5 milióna € a pohľadávky 
2,5 milióna €. 
Pasíva predstavujú hlavne krátkodobé záväzky v lehote splatnosti vo výške 
7 miliónov € a vlastné imanie spoločnosti 3,2  milióna €. 
Spoločnosť je finančne sebestačná, čomu nasvedčuje aj vzťah medzi krát-
kodobými aktívami a pasívami. 
Spoločnosť LYNX si spoľahlivo a načas plní všetky finančné povinnosti 
a záväzky voči  zamestnancom, štátu a obchodným partnerom.

Hospodárske výsledky

V EURO

Tržby za predaj tovaru

Náklady vynaložené na predaný tovar

Obchodná marža

Tržby za predaj služieb

Výrobná spotreba

Pridaná hodnota

Osobné náklady

Dane a poplatky

Ostatné prevádzkové výnosy

Ostatné prevádzkové náklady

Odpisy hmotného a nehmotného inv. majetku

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 

Finančné výnosy

Finančné náklady

Zúčt. rezerv a oprav. položiek do fin. výnosov

Zúčt. rezerv a oprav. položiek do fin. nákladov

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Daň z príjmov z bežnej činnosti

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013

  6 154 310    9 560 837  15 914 552

  5 652 831    7 383 091  12 229 442

    501 479    2 177 746    3 685 110

  6 481 280   11 025 956  15 377 425

  2 967 160    6 452 283  10 240 898

  4 068 694    6 751 419   8 821 637

  2 560 099    3 978 105   5 578 101

   10 985          8 951       8 838

   61 369        7 767      32 040

   8 743      171 512      75 562

   99 697                    82 072     100 566

  1 397 444    2 518 546    3 090 610

   94 059        61 491      75 698

   131 351       49 896     135 123

    -37 292      11 595      -59 425

    264 614     488 103      707 408

   1 095 538    2 042 038    2 323 777

         0                         0                          0

   1 095 538    2 042 038    2 323 777

 g Výkaz ziskov a strát
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 Aktíva

Nehmotný investičný majetok

Hmotný investičný majetok

Finančné investície

Zásoby

Pohľadávky z obchodného styku

Štát, daňové pohľadávky

Iné pohľadávky

Finančný majetok

Ostatné aktíva

Aktíva Celkom

Pasíva

Vlastné imanie

Rezervy

Krátkodobé záväzky

Ostatné pasíva

Pasíva Celkom
 

k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013

  10 639 800    9 880 244   10 270 182

  10 639 800    9 880 244   10 270 182

    905 864     894 819     869 468

     90 566     161 546     212 118

          0 

     40 995     122 125     120 317

   5 763 361    4 179 967     2 520 747

         0                         0            0

         0                          0            0

  3 709 403    4 504 511    6 531 710

     59 730      17 276      15 822

 k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013

   4 100 413    3 016 419    3 243 913

    133 478     154 130      206 048

   6 388 993    6 709 695    6 820 221

         0               0             0

 g Súvaha
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Ľudské zdroje
K 31. 12. 2013 spoločnosť LYNX zamestnávala 129 
zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. V dôsledku 
dobrých výsledkov spoločnosti a zvýšených požiadaviek na 
výkon sa počet zamestnancov v roku 2013 navýšil v porovnaní 
s rokom 2012 o 15 nových zamestnancov.

Priebeh nástupov a výstupov počas roka 2013: 

*) stav k poslednému dňu sledovaného obdobia
Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov 
k 31. 12. 2013 bol 121,3 zamestnancov.

    

mesiac

nástup

výstup

stav *)

I

2 0 1 0 0 0 2 3 3 2 2 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

117 117 118 118 118 117 119 122 125 127 129 129

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Dosiahnuté vzdelanie Počet zamestnancov 

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske)

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Úplné stredné odborné vzdelanie
Odborné vzdelanie

8

85
6

21
9

V rámci spoločnosti LYNX sa dlhodobo kladie dôraz na vzdelá-
vanie zamestnancov v súlade s potrebami rozvoja a stratégiou 
spoločnosti. V roku 2013 pokračoval program vzdelávania za-
mestnancov. Spoločnosť LYNX investovala do vzdelávacieho 
procesu zamestnancov finančnú čiastku v objeme 19 887 €, 
ktorá predstavuje len samotné priame náklady na vzdelávací 
program, t. j. úhradu nákladov za zápisné na školenia, certifiká-
cie, skúšky, samotné študijné materiály bez ďalších vedľajších 
nákladov.

Vzdelávanie v roku 2013 bolo zamerané na splnenie požiadaviek 
v rámci existujúcich projektov, aktivity súvisiace s recertifikáciou 
firemných partnerstiev a osobných certifikátov, získanie nových 
certifikátov a vzdelávanie v oblasti integrovaného systému ma-
nažérstva. 
Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti LYNX je neustálou nevy-
hnutnosťou, aby bola odborná a technická spôsobilosť zamest-
nancov v súlade so štruktúrou rozvoja spoločnosti na ďalšie ob-
dobia.

Vzdelanostná štruktúra 
zamestnancov v roku 2013

Vzdelávanie
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Integrovaný systém 
manažérstva kvality spoločnosti 

8

85
6

21
9

Spoločnosť LYNX zo sociálneho fondu v roku 
2013 vynaložila finančné prostriedky na sta-
rostlivosť o zamestnancov v oblasti stravova-
nia zamestnancov, na príspevky pri príležitosti 
životných, pracovných jubileí zamestnancov 
a na príspevky pre deti zamestnancov.

Integrovaný manažérsky systém spoločnosti LYNX vychádza z vízie prieni-
ku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa manažérstva kva-
lity, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a manažérstva informačnej bezpečnosti.

Rok 2013 bol rokom, v ktorom spoločnosť LYNX preukazovala svoj záväzok 
voči udržateľnému rozvoju v oblasti vzťahu k zákazníkovi, ako aj vo vzťahu 
k životnému prostrediu a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, mana-
žérskej informačnej bezpečnosti, čo preukázala aj úspešným absolvovaním 
kontrolného auditu realizovaného certifikačnou spoločnosťou TÜV NORD.

Celková činnosť odboru integrovaného manažérstva je predmetom Hod-
notiacej správy ISM za rok 2013, ktorá je verejne prístupným dokumentom.

Sociálna politika
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Dozorná rada spoločnosti LYNX zasadala počas roka 2013 cel-
kovo trikrát a to v marci, auguste a v decembri. Na každom za-
sadnutí rady boli prerokované aktuálne hospodárske výsledky, 
realizované projekty a vyhliadky do ďalšieho obdobia. Okrem 
týchto záležitostí sa špeciálne na schôdzi v marci prerokoval dl-
hodobý výhľad hospodárskych výsledkov a personálne otázky 
v spoločnosti. Na zasadnutí v auguste boli témou rokovania vy-
tvorenie nového odboru OPM a vyhliadky na centralizáciu projek-
tového manažmentu v spoločnosti. Decembrové zasadnutie po-
skytlo priestor zhodnoteniu fiškálneho roka a takisto prezentácii 
návrhu štrukturálnych zmien v spoločnosti v súlade s poradnou 
funkciou, ktorá sa od Dozornej rady očakávala od januára 2012.

V priebehu roka sa nevyskytli žiadne mimoriadne udalosti, ktoré 
by vyžadovali osobitné zasadnutie rady alebo vypracovanie špe-
ciálnej správy.

V priebehu roka využívala rada opakovane svoju možnosť komu-
nikovať a kontrolovať činnosť konateľov spoločnosti. 

Členovia rady vykonali viacero neplánovaných auditov zmlúv a 
právnych aktov podpísaných konateľmi – vo všetkých prípadov 
bez zistených nezrovnalostí. Operatívne záležitosti boli riešené a 
objasňované priebežne. 

Rada zároveň vykonávala viaceré suplementárne analytické čin-
nosti, ktoré boli k dispozícii valnému zhromaždeniu. Hlavnými ob-
lasťami zamerania týchto aktivít boli otázky personálnej a sociál-
nej politiky, riadenia projektov, nákladovej optimalizácie a otázok 
kontroly finančných tokov spoločnosti.

Dozorná rada schvaľuje účtovnú závierku 2013 potvrdenú au-
dítorom bez výhrad, zároveň potvrdzuje bezproblémový súlad 
účtovníctva a správy majetku spoločnosti so zákonnými a vnút-
rofiremnými normami.

Rada vyjadrí svoje pripomienky k návrhu použitia nerozdeleného 
zisku a predloží ho predstavenstvu v stanovenom termíne. Cel-
kový výhľad a plán činností dozornej rady bol prezentovaný na 
výročnej schôdzi manažmentu na začiatku roka 2014.

Dozorná rada na záver ďakuje všetkým spolupracovníčkam a 
spolupracovníkom, rovnako ako aj predstaviteľom vedenia spo-
ločnosti za vykonanú prácu v roku 2013.

Prijaté dozornou radou na konaní 5.6.2014

Správa Dozornej rady 2013

20



Správa nezávislého audítora
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Etický kódex

Povinnosti spoločnosti voči 
štátu a iným organizáciám

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, zdravot-
ného a dôchodkového zabezpečenia. Splnenie dohodnutých záväz-
kov voči dodávateľom, a to ako finančných, tak aj vecných, je jednou 
z hlavných podmienok stabilne fungujúcich dodávateľsko–odberateľ-
ských vzťahov. 

Spoločnosť v súlade s prijatým systémom riadenia kvality vyberá a 
hodnotí dodávateľov, aby bola schopná dlhodobo spĺňať požiadavky 
na kvalitu poskytovaných služieb.

Spoločnosť LYNX uznáva princípy etického správania v podnikaní. Vo 
svojej činnosti dodržiava princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpo-
vednosti 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, cha-
rakterizuje najmä úcta k zákazníkovi a korektnosť k obchodným part-
nerom. 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 zamestnanca. Vedenie spoločnosti sa zaoberá každým 
názorom, sťažnosťou, oznámením, návrhom či pripomienkou.
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