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Personálna politika 
 
Skupina Novitech dbá na motiváciu, stabilizáciu, rozvoj a vzdelávanie svojich pracovníkov, nakoľko ich 
považuje za svoj najvýznamnejší potenciál. 
 
K 31.12.2016 sme zamestnávali 59 pracovníkov vrátane 5 zamestnankýň na materskej/rodičovskej 
dovolenke. Prevažnú väčšinu zamestnancov tvorili konzultanti, IT špecialisti, programátori a analytici. 
Ich znalosti tvoria know-how firmy, ktoré je kľúčovým atribútom jej úspešnosti. Vekový priemer 
zamestnancov je 45 rokov. Väčšina zamestnancov (86%) má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. 
stupňa. Prevažnú časť zamestnancov tvoria muži.  
 
Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania: 
86 % ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
14 % ukončené stredoškolské vzdelanie  
 
 
 
Štruktúra zamestnancov podľa veku:  
20-29 rokov –   0 %  
30-39 rokov – 32 %  
40-49 rokov – 39 % 
50-59 rokov – 22 % 
60-69 rokov -    7 % 

 
 

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia:                                                 

39 %  ženy           
61 %  muži   

 
 
 
 
Zamestnanci získali v roku 2016 nasledujúce odborné certifikáty:   
IBM Content Collector Technical Professional v1 – 2 zamestnanci 
IBM Mobile First Sales Professional v2 – 1 zamestnanec 
IBM Enterprise Content Management Sales Professional v3 – 1 zamestnanec                                                                  
 
 
Motivácia a stabilizácia pracovníkov 
 
V rámci personálnej politiky vytvára spoločnosť adekvátne pracovné podmienky a poskytuje systém 
benefitov, ktoré prispievajú k spokojnosti zamestnancov. 

Zamestnanci majú k dispozícii: 

 možnosti vzdelávania – školenia, kurzy, semináre, výučba anglického jazyka 
 športové aktivity  - volejbal, futbal, hokej, tenis, plaváreň, posilňovňa 
 celofiremné výlety,  
 MDD pre deti zamestnancov,  
 príspevky na kultúrne podujatia,   
 vernostné programy dlhoročným pracovníkom, 
 príspevky zamestnávateľa na stravné.  

Od roku 2009 majú okrem toho zamestnanci možnosť využiť na letné dovolenky apartmánový dom 
v Chorvátsku.  
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Systém manažérstva kvality 
 
V spoločnosti NOVITECH a.s. je od roku 2001 úspešne zavedený a  udržiavaný systém manažérstva 
kvality (QMS) podľa ISO normy. Do novembra 2016 bol tento systém aj auditovaný, a to certifikačnou 
autoritou Lignotesting, a.s.. 
 
Jednou z priorít spoločností začleňujúcich sa do skupiny Novitech Group je neustále sa zlepšovanie 
v oblasti manažmentu kvality. Spoločnosť sa aj v roku 2016 zaviazala, že bude svoj systém 
manažérstva kvality udržiavať tak, aby bol funkčný a efektívny a zároveň, aby zabezpečil dostatočnú 
výkonnosť realizačných procesov umožňujúcich naplniť náročné individuálne potreby svojich 
zákazníkov.  
 
Spoločnosť NOVITECH a.s. si uvedomuje, že svoj systém manažérstva kvality musí budovať 
a udržiavať tak, aby dopomáhal: 

- k permanentnému zabezpečeniu kvality poskytovaných služieb, 
- zvyšovať spokojnosť svojich zákazníkov,  
- k včasnému odhaľovaniu možností svojho zlepšovania výkonnosti pri optimálnych nákladoch, 
- efektívne motivovať svojich zamestnancov, 
- minimalizovať riziká podnikania, 
- vyhľadávať konkurenčné výhody na trhu, 
- v neposlednom rade budovať podnikový imidž. 

 
Spoločnosť si pre nasledujúce roky stanovila cieľ intenzívnejšieho zamerania sa na vnútorný audit 
všetkých svojich procesov so zámerov ich optimalizovať a v konečnom dôsledku inovovať tak, aby čo 
najlepšie vedeli identifikovať skutočné potreby svojich zákazníkov, a tým včas reagovať na aspekty, 
ktoré ovplyvňujú celkovú spokojnosť svojich zákazníkov.   
 

  



Projekty a riešenia skupiny NTG v roku 2016 
 
 
Projekt : KRUZ (Komunikácia s Registrom účtovných uzávierok) 
V roku 2016 bola v rámci projektu pre poskytovanie údajov do registra účtovných závierok 
zapracovaná aktualizácia legislatívy a doplnenie nových účtovných dokumentov. V rámci prepojenia 
na register účtovných závierok (RÚZ) boli realizované zmeny rozhrania pre zabezpečenie zasielania 
rozšíreného rozsahu údajov do RÚZ. V rámci prepojenia na informačný systém finančnej správy 
(ISFS) bola realizovaná technologická zmena kódovania databázy na UTF8.   
 
Projekt : VIES (VAT Information Exchange System) 
V projekte VIES bol realizovaný projekt prepojenia na Štatistický úrad SR a zmeny, ktoré vychádzali 
z odporučení a nariadení Európskej komisie. V rámci prepojenia na informačný systém finančnej 
správy (ISFS) bola realizovaná technologická zmena kódovania databázy na UTF8.   
 
Projekt : VREF (VAT Refund) 
V roku 2016 boli na projekte realizované zmeny a rozšírenie integrácie na systémy ISFS a  ADMIS. 
Takisto boli realizované nevyhnutné úpravy vyplývajúce z legislatívy SR a EÚ. V rámci prepojení bolo 
vybudované nové prepojenie systému VREF a oblastí medzinárodného vymáhania. V rámci 
prepojenia na informačný systém finančnej správy (ISFS) bola realizovaná technologická zmena 
kódovania databázy na UTF8.   
 
Projekt: IS RDS 
Spoločnosť v roku 2016 pokračovala v úspešnej realizácii a podpore projektov IS RDS (daňový 
systém) a nadstavbových projektov pre FS SR. Systém slúži ako archív a podpora pre súčasný ISFS 
(Informačný systém Finančnej správy SR). 
 
Projekt: Podpora a vývoj aplikácií pre VSE Holding a.s.  
V roku 2016 bola poskytovaná aplikačná podpora a rozvoj existujúcich SW aplikácií Pochôdzky, 
VLaK (Vzdelávanie, lekárske prehliadky a kvalifikácie) a Helpdesk KAM. Boli dopracované nové 
funkčnosti, rozšírené niektoré existujúce funkcionality, vybudované nové SW interfejsy na externé 
aplikácie, upravené rozhrania na aplikáciu v internom a externom portáli a bola realizovaná 
optimalizácia aplikácií a výstupných prehľadov. V roku 2016 bol zrealizovaný vývoj nových SW 
aplikácií. Tieto aplikácie boli zavedené do hromadného požívania: 

HR Formuláre   
V roku 2015 bol vypracovaný analytický dokument obsahujúci detailnú špecifikáciu biznis 
požiadaviek pre implementáciu aplikácie elektronické schvaľovanie HR formulárov. Konkrétne sa 
jedná o formuláre:  Žiadosť o zriadenie pracovného miesta a Návrh na zmenu pracovného 
a mzdového zaradenia. Špecifikácia biznis požiadaviek v tomto analytickom dokumente slúžila ako 
podklad pre vypracovanie technickej špecifikácie a následný vývoj aplikácie. 
cmSCPM  
V roku 2016 bola realizovaná analýza a implementácia aplikácie cmSCPM. Aplikácia je určená na 
prípravu údajov pre účely cmSCPM reportingu. Zdrojom údajov sú korporátne databázy obsahujúce 
údaje o zákazníkoch, ponuky, zmluvy, mesačné krivky spotreby a zálohové platby. Niektoré 
mesačné krivky spotreby sa získavajú z .xls súborov a časť údajov sa zadáva priamo do aplikácie. 
Výstupom z aplikácie sú .csv súbory s presne definovanou štruktúrou a požadovaným obsahom. 
SNPOP – Systém na podporu osobného predaja. 
Systém SNPOP má slúžiť na podporu osobného predaja a pre efektívne riadenie predajcov VSE 
a innogy. V systéme sa evidujú dohodnuté termíny návštev v domácnostiach jestvujúcich alebo 
potenciálnych zákazníkov VSE/innogy. Počas návštevy predajca vykoná energetický audit, 
odpovede zaznamená do dotazníka. Výstupom tohto dotazníka je dokument „Výstupná správa 
z auditu“ a zoznam doporučených produktov pre optimalizáciu energetickej spotreby konkrétnej 
domácnosti. Zo systému predajca vytlačí aj časť zmluvnej dokumentácie. Vývoj SNPOP sa 
implementoval agilnou metódou. 

V roku 2016 boli podpísané nové zmluvy v rámci VSE koncernu a to na vývoj SW aplikácií pre VSD 
(Východoslovenská distribučná, a.s.)  a na podporu projektového riadenia pre VSEH 
(Východoslovenská energetika Holding a.s.). 
 
Projekt: Štandardy kvality - aplikácia určená pre evidenciu udalostí týkajúcich sa štandardov kvality 
dodávky vody a odvádzania pitnej vody a štandardov kvality dodávky tepla. Aplikácia bola 



implementovaná v roku 2010. Poskytuje nasledovné funkcionality: zaevidovanie udalosti, 
vyhodnotenie dodržania štandardu kvality a vytváranie reportov potrebných pre URSO. V roku 2016 
bola poskytovaná aplikačná podpora aplikácie. V aplikácii bola doplnená evidencia nových štandardov 
kvality vyplývajúcich z legislatívnych zmien.  
 
Projekt: ADMIS (Administratívny IS) VšZP 
V rámci zmluvy o podpore prevádzky bol zabezpečovaná podpora a drobný rozvoj modulov CSU 
(Centrálna správa používateľov), SK (Správa konfliktov), IAP (Interný portál) a UD (Úložisko interných 
dokumentov na platforme MS SharePoint).  
 
Projekty: CASE ERP 
Aj v roku 2016 sme úspešne pokračovali v podpore podnikového informačného systému CASE*ERP 
u našich existujúcich zákazníkov. ERP balík je určený pre riadenie stredne veľkých spoločností 
s potrebou spracovania veľkého objemu dát. Je postavený na báze CASE technológie v prostredí 
databázy firmy ORACLE. Služby sme poskytovali pre zákazníkov Úrad jadrového dozoru SR, Mestské 
podniky Komárno, Kosit, REA Slovakia.  
 
Projekty: QlikView – Manažérske informačné systémy 
V roku 2016 Novitech pokračoval u existujúcich zákazníkov v rozvoji a rozširovaní riešení vytvorených  
v prostredí Business Intelligence nástroja QlikView (Impol, Inmedia, Komfos Prešov, PIMA, 1.day). 
Produktové portfólio sme úspešne rozšírili o cloudové  riešenie vytvorené v nástroji QlikSense.  
 
Projekt: InnoCreate 
Novitech v konzorciu pod vedením EBN (European Business Network) na podporu/akceleráciu 
začínajúcich firiem z oblasti inovatívneho kreatívneho priemyslu v krajinách EÚ. Projekt je financovaný 
z prostriedkov EÚ v rámci H2020 (644386). Z pozície člena konzorcia ACE Creative naše Inovačné 
centrum poskytlo podporu 11 Start-upom a SME, bol vytvorený priestor na prezentáciu 7 Start-ov v 
rámci ACE Creative Bootcampu a slovenského kola Creative Business Cup-u (CBC). Zabezpečili sme 
tiež úhradu nákladov spojených s účasťou výhercu národného kola na finále CBC v Kodani. 
 
Projekty: 121view  
Okrem už zavedených projektov sledovania a vyhodnocovania návštevnosti pre obchodné centrá 
a malo-obchodné reťazce, boli rozvíjané služby v oblasti VCA (Video Content Analytics) v oblasti 
rozpoznávania objektov a ich sledovania (trackovania) v oblasti bezpečnosti (sArea) a v oblasti 
inteligentného riadenia premávky (iTraffic). V rámci uvedených inovačných projektov sme reagovali na 
podanie projektov v rámci výziev H2020. 
 
Projekt: InoForm 
V rámci operačného program Výskum a inovácie bol podaný rozpracovaný inovačný projekt Inoform 
v spolupráci so SAPRIA, PHF EU a zahraničnými konzultantmi pracujúcimi v oblasti inovačných 
systémov. Hlavným cieľom projektu je aplikácia nových služieb informačných technológii pre tvorbu a 
prevádzkovanie inovačných ekosystémov a v súvislosti s tým vybudovanie výskumno-vývojového 
centra InoForm pre  inovačné systémy, technológie a platformy. 
 
Projekt: i3D 
Rozbehli sme projekt I3D, ktorý bol prvýkrát prezentovaný verejnosti na EBN Kongrese v Guimaraes, 
Portugalsku. Následne sme podpísali zmluvu o spolupráci s dvoma lokálnymi priemyselnými 
partnermi, aby sme mohli otestovať v reálnych podmienkach inovatívny systém správy a výučby 
údržby založenej na AR/VR technológiách. Za týmto účelom sme vybavili Inovačné centrum smart 
okuliarmi, ktoré sú vhodné pre AR/VR aplikácie. 
 
Projekt: ITILinSP 
V rámci inovačného projektu ITILinSP (spracovania ITIL procesov na platforme MS SharePoint) bola 
vybratá BPM technológia WEBCON na automatizáciu procesov a spracovaný návrh procesného 
cloudu pre multi-tenancy, multi-company a mutli-language riešenia.  
 
Projekt: GO 4GL 
Vyvinuli sme jedinečnú technológiu  Go4GL, ktorá zmení textové 4GL aplikácie na moderné grafické, 
s novým dizajnom a prvkami, s garanciou zachovania všetkých algoritmov, výpočtov a biznis logiky. 
Systém umožňuje vylepšenia rozvrhnutia obrazoviek, optimalizáciu procesov a zmenu DB servera.  
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Doplňujúce finančné ukazovatele spoločnosti NOVITECH a.s. 
 
Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s. 2014 2015 2016 
Pridaná hodnota (v €) 766 237 278 532 392 349 
EBIT DA (v €) 476 158 22 635 156 913 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (v  €) 1 403 568 1 566 512 2 014 002 
ROA (v %) 57,020 65,009 69,926 
ROE (v %) 65,486 69,243 74,030 
Pohotová likvidita 0,14 0,15 2,20 
Bežná likvidita 2,68 3,53 6,33 
Celková likvidita 2,68 3,53 6,33 
Čistý pracovný kapitál (v €) 445 489 331 801 760 138 
Doba obratu krátkodobých pohľadávok (v dňoch) 123 113 77 
Obrat (využitie) celkových aktív 0,882 0,410 0,458 

   

Poznámka: 
Účtovná závierka spoločnosti NOVITECH a.s. za rok 2016 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výročnej 
správy za rok 2016. Úplné znenie účtovnej závierky je aj uložené k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a v 
Registri účtovných závierok. 
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Kontakty  

NOVITECH a.s. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel. : +421/55 3274 111  
Fax : +421/55 622 10 43 
www.novitech.sk 

Novitech Tax, s.r.o. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 3274 234  
Fax: +421/55 3274 247 
www.tax.novitech.sk 

pFlow, s.r.o. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 3274 283 
www.pflow.sk 

BPM Consulting, s.r.o. 
Timonova 27 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 7898 407  
Tel.: +421/55 3274 431 
Fax: +421/55 7898 407 
www.bpmc.sk 

121view Europe s.r.o.  
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel. : +421/55 3274 214  
Fax : +421/55 622 10 43 
www.121view.eu 
 
e-Content Store Sarl. 
89E Parc d' Activities 
L-8308  Capellen 
Luxembourg  
Tel: + 35/ 2 269 535 63  
www.econtent.lu 
 
NOVITECH Partner s.r.o. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 3274 400  
Fax: +421/55 3274 429 
www.teledom.sk 
 
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. 
Komárňanská cesta 1 
940 64 Nové Zámky 
Tel.: +421/35 6400 822  
Fax: +421/35 6400 822 
www.nz.novitech.sk 
 
 
 


