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Vážení zákazníci, ctení obchodní 
partneri, milí krosáci,

opäť nastal čas, kedy sa spoločne 
ohliadame za ďalším rokom, 
ktorý ubehol ako voda. Je až 
neuveriteľné, koľko sa toho dá 
stihnúť za 365 dní. Najmä, keď 
má okolo seba človek skvelých 
a  spoľahlivých parťákov. A  teraz 
nemáme na mysli len kolegov 
a  zamestnancov, ktorí vyvíjajú 
softvér, konzultujú, obchodujú, 
školia, robia marketing, 
zabezpečujú plynulú prevádzku 
firmy či riešia ekonomickú  
agendu, a  bez ktorých by 
to naozaj nešlo. Hovoríme 
aj o  zákazníkoch, ktorí sú tu 
s  nami už 26 rokov. Používajú 
naše produkty, navštevujú 

naše podujatia, poskytujú 
nám vzácnu spätnú väzbu.  
O  partneroch zo súkromného 
aj verejného sektora, s  ktorými 
vďaka efektívnej spolupráci 
nachádzame množstvo skvelých 
vylepšení našich produktov  
a  napredujeme stále viac do 
online sveta. Lebo práve to je 
našim cieľom – ísť na web. A darí 
sa nám to zatiaľ veľmi úspešne. 

Svedčia o tom nové online riešenia 
ako KROS Fakturácia, KROS Sklad, 
Fushky, KROS Priebeh výstavby, 

KROS Stavebné projekty či online 
Cenníková databáza, ktoré sa 
tešia čoraz väčšej obľube a viac sa 
o  nich dočítate na nasledujúcich 
stranách. My však ideme ďalej. 
Už teraz vám môžeme prezradiť, 
že digitalizácia účtovníctva 
a stavebníctva je našou prioritou. 
S  veľkou chuťou robíme všetko 
preto, aby sme sa priblížili 
k  nášmu snu vytvoriť pre vás 
perfektnú KROS Platformu, 
v  ktorej vybavíte všetko online. 
Tak nám držte palce. Ďakujeme, 
že ste s nami.

ING. ALEXANDER MATIŠČÍK 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA KROS A. S.

ING. JAROSLAV KULIŠKA
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA KROS A. S.

1995
PRÍHOVOR
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1995
KROS založili spolužiaci z vysokej 
školy Alexander Matiščík  
a Jaroslav Kuliška. Názov firmy 
vznikol náhodne. Jedného zo 
zakladateľov v mladosti bavil 
cezpoľný beh – kros.

„Pre našich zákazníkov vytvárame výnimočné dobré 
programy, ktoré im pomáhajú v tom, aby boli úspešní“.
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zamestnancov zákazníckych

centier
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Sme KROS, sme rodina a  sme 
tu pre vás. Na trhu sme už viac 
ako 26 rokov, ctíme si tradície, 
ale i tak sme stále mladí a hraví. 
Začínali sme od nuly a poctivou 
prácou sme sa dopracovali až na 
lídra v  oblasti ekonomického, 

stavebného a  znaleckého 
softvéru – softvéru pre ľudí. 
Naše portfólio sme rozšírili 
aj o  podnikový systém. Baví 
nás pomáhať vám, preto stále 
vyvíjame a  vylepšujeme naše 
programy.



6

ING. ALEXANDER MATIŠČÍK 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA KROS A. S.

Vyštudoval kybernetiku na Vysokej škole dopravy a  spojov 
v  Žiline (dnešná Žilinská univerzita). Niekoľko rokov pracoval 
ako programátor v  Liptovskom Hrádku. Bol asistentom na 
Fakulte riadenia Žilinskej univerzity. V  roku 1995 založil spolu 
s Jaroslavom Kuliškom firmu KROS.

ING. JAROSLAV KULIŠKA 
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Vyštudoval kybernetiku na Vysokej škole dopravy a  spojov 
v Žiline. Pracoval vo výpočtovom stredisku Pozemných stavieb. 
Hneď po revolúcii začal podnikať a tvoriť programy pre stavbárov. 
Je jedným zo  spoluzakladateľov firmy KROS.

ING. VLASTIMIL KOCIÁN 
ČLEN PREDSTAVENSTVA KROS A. S.

Vyštudoval odbor informačné a  riadiace systémy na 
Fakulte riadenia a  informatiky Žilinskej univerzity v  Žiline. 
Po ukončení štúdia v  roku 1996 nastúpil do KROSU ako 
programátor. Za celú dobu pôsobenia vo firme pracoval na 
viacerých významných pozíciách a  v  súčasnosti sa venuje 
najmä inováciám a novým projektom.

ING. PETER TROJÁK 
ČLEN PREDSTAVENSTVA KROS A. S.

V  KROSE pracoval už od roku 1996 najskôr ako brigádnik a  po 
ukončení štúdia na Fakulte riadenia a  informatiky na Žilinskej 
univerzite nastúpil na pozíciu vývojára znaleckých programov. 
Neskôr sa stal vedúcim vývoja znaleckých programov, vedúcim 
divízie znaleckých programov, garantom projektov HYPO, MEMO, 
ONIX a v súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva.

PREDSTAVENSTVO
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DOZORNÁ RADA

ING. JANKA PLACHOVÁ 
PREDSEDKYŇA DOZORNEJ RADY

Vyštudovala Národohospodársku fakultu na Vysokej škole 
ekonomickej v Bratislave. Pred rokom 2002, kedy prišla do KROSU, 
pracovala ako finančníčka a  účtovníčka. V  roku 2003 sa stala 
vedúcou účtovníčkou a v roku 2007 vedúcou divízie financií.

ING. JANA HADERKOVÁ 
ČLENKA DOZORNEJ RADY

V  roku 2004 nastúpila do KROSU ako testerka. Neskôr sa 
stala vedúcou testovania a  od roku 2006 pôsobila ako vedúca 
divízie výroby ekonomických programov. 2 roky bola garantkou 
projektov ALFA a ALFA plus. V júli 2016 sa stala agilným koučom 
a podporovala rozvoj samoorganizovaných tímov. Od mája 2018 sa 
na pozícii riaditeľky stará o rozvoj KROSU so zámerom pokračovať 
v  budovaní spoločnosti, ktorá pomáha svojim zákazníkom 
a podporuje krosákov v ich ďalšom raste.

ING. MILOŠ KAŠUBA
ČLEN DOZORNEJ RADY 

Absolvoval Fakultu prevádzky a  ekonomiky dopravy a  spojov na 
Žilinskej univerzite. V  roku 2003 nastúpil do KROSU na pozíciu 
marketingového manažéra a  o  dva roky viedol marketingové 
oddelenie. Neskôr sa stal vedúcim divízie starostlivosti 
o  existujúcich zákazníkov ekonomických programov. V  roku 
2015 pôsobil ako obchodný riaditeľ. Od roku 2016 bol garantom 
programu ALFA plus a od roku 2017 aj garantom TAXY. V roku
2018 sa stal garantom vnútrofiremných aplikácií a vedie projekty 
podľa aktuálnych potrieb firmy.



PRODUKTY A SLUŽBY

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

DAŇOVÉ PRIZNANIA

OCEŇOVANIE A RIADENIE STAVIEB

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

PODNIKOVÝ SYSTÉM

OHODNOCOVANIE NEHNUTELNOSTÍ

MZDY A PERSONALISTIKA

ONLINE FAKTURÁCIA

ZNALECKÝ DENNÍK A VYÚČTOVANIE
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FAKTÚRY ONLINE

PROJEKTOVÁ APPKA

INTELIGENTNÉ ÚLOŽISKO

RIADENIE SKLADU ONLINE

SÚPISY PRÁC ONLINE

STAVEBNÝ CENNÍK ONLINE
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NOVINKY V ROKU 2021

V  programe ALFA plus ľahko a  rýchlo spracujete 
všetky dôležité ekonomické agendy: jednoduché 
účtovníctvo, obchod, faktúry, objednávky, sklad, 
evidenciu DPH, daňové priznania, evidenciu majetku, 
knihu jázd a cestovné príkazy, alebo vystavíte príkazy 
na úhradu.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO A FAKTÚRY
Sprístupnili sme aplikáciu Bločky pre používateľov 
ALFY plus,
zapracovali sme povinnú legislatívu DPH  
v súvislosti so zásielkovým obchodom,
už v  januári sme mali daňové priznania k  dani  
z príjmov.

NOVINKY V ROKU 2021

V programe s prehľadom zvládnete spracovať všetky 
dôležité evidencie – DPH, daňové priznania, skladové 
hospodárstvo, fakturáciu, maloobchod a  predaj 
cez registračné pokladnice, evidenciu dlhodobého 
a krátkodobého majetku, či cestovné príkazy a jazdy.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO, FAKTURÁCIA 
A SKLADzjednodušili sme prácu účtovníkom - bločky 

a  faktúry si stiahnu z  KROS Fakturácie aj 
s rozúčtovaním,
zapracovali sme novú schému OSS do fakturácie  
a účtovníctva aj s exportom daňového priznania 
OSS,
kompletne sme upravili automatické účtovania  
v programe v súlade s novým daňovým priznaním 
DPH.

Nové riešenie pre riadenie skladu prepojené 
s fakturáciou a dostupné online. Či ste v kancelárii, 
na stretnutí alebo pracujete z domu, získajte prehľad 
o prijatom a predanom tovare, ako aj o stave zásob. 
Aj na mobile. 

RIADENIE SKLADU ONLINE

k  webovým aplikáciám pribudol KROS Sklad na 
sledovanie zásob v  reálnom čase. Rýchlu prácu 
v sklade zabezpečí import kariet z Excelu a tiež 
možnosť filtrovania pohybov. Prepojenie s KROS 
Fakturáciou umožní vytvárať pohyby skladu 
priamo z faktúry či dodacieho listu.

NOVINKY V ROKU 2021

Obľúbený softvér na rýchly a  správny výpočet miezd 
a vedenie personalistiky. V programe hravo zvládnete 
výpočet miezd svojich zamestnancov, ako aj spracovanie 
odmien pre iné typy pracovných pomerov, napríklad 
dohodárov, štatutárov a  spoločníkov. O  každom 
zamestnancovi môžete viesť podrobnú a  prehľadnú 
evidenciu s množstvom osobných a pracovných údajov. 
Vďaka praktickému ovládaniu a pokročilým funkciám je 
spracovanie miezd rýchle a jednoduché.

MZDY A PERSONALISTIKA PREHLADNE 
A SPOLAHLIVO

včas sme vždy zapracovali legislatívne novinky ako 
dlhodobá OČR, predĺženie krátkodobej OČR, PN 
s predĺženým podporným obdobím,
dopracovali sme novo zavedené IČPV a umožnili 
automatický import IČPV pridelených SP do 
pracovného vzťahu zamestnanca,
pribudli aj nové zložky mzdy pre poskytovanie 
finančného príspevku na stravovanie, importy do 
miezd a dokumenty pre nové zložky mzdy.

NOVINKY V ROKU 2021
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NOVINKY V ROKU 2021

NOVINKY V ROKU 2021

NOVINKY V ROKU 2021

Online fakturácia, ktorá umožňuje pohodlne a rýchlo 
vystavovať faktúry, posielať ich e-mailom alebo tlačiť, 
sledovať ich úhrady a  mať prehľad o  partneroch. 
Ponúka aj prémiové funkcie, ktorými pokryjete celý 
obchodný proces. Vystavujte pravidelné faktúry, 
cenové ponuky, dodacie listy, sledujte svoje výdavky 
a párujte úhrady faktúr priamo s bankou.

ONIX ponúka dokonalý prehľad o  zákazkách 
v  reálnom čase. Vďaka dôležitým informáciám 
dokážete v  ktorejkoľvek fáze zákazky presne 
vyčísliť náklady, operatívne manažovať subdodávky 
a  sledovať jej celkovú výnosnosť. Získate šikovné 
funkcie a  nástroje, s  ktorými sa navždy zbavíte 
papierových zložiek a Excelu.

Nová generácia fakturácie postupne nahrádza 
iKROS. Bude súčasťou kompletného online riešenia 
a  umožní vám vystavovať faktúry jednoducho, 
v modernom dizajne, priamo cez webový prehliadač 
na počítači, tablete či mobile.

ONLINE FAKTÚRY 

EFEKTÍVNE RIADENIE ZÁKAZKOVÝCH FIRIEM

NOVÁ ONLINE FAKTURÁCIA

úspešne sme začali s migráciou používateľov do 
novej KROS Fakturácie,
rebrandovali sme iKROS na KROS Fakturáciu.

novým modulom Zariadenia sme priblížili ONIX 
a jeho využitie v servisných firmách,
dopracovali sme importy z Excelu, vďaka ktorým 
je prechod z  iného systému na ONIX ešte 
jednoduchší,
rozšírili sme možnosti API prepojenia pre lepšiu 
integráciu systému s e-shopmi. 

prepojili sme bankový účet s KROS Fakturáciou, 
čo umožní rýchly prehľad o úhradách pohľadávok,
šetríme množstvo ručnej práce načítaním 
bločkov pomocou QR kódu a  ich stiahnutím do 
OMEGY a ALFY plus,
zapracovali sme automatické generovanie 
upomienok aj s  informáciou o  ich videní 
odberateľom, čo zníži administratívu na 
minimum.
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Webová appka Fushky na plánovanie, riadenie 
a  vyhodnocovanie projektov je intuitívna 
a  jednoducho ovládateľná. Pracovať v nej môže cez 
mobil, tablet aj počítač až 15 ľudí.

PROJEKTY POD KONTROLOU

vyvinuli sme novú projektovú appku KROS 
Projekty, ktorú sme krátko po spustení 
rebrandovali na Fushky. Počas roka sme do nej 
zapracovali žiadané funkcie Prílohy v projektoch 
a Časový a finančný rozpočet úloh.

NOVINKY V ROKU 2021



S  TAXOU pohodlne vytvoríte daňové priznania 
fyzických osôb typ A, B aj daňové priznania 
motorových vozidiel. Vďaka intuitívnemu ovládaniu, 
praktickým funkciám a plnohodnotnému prepojeniu 
s  Finančnou správou zvládne vytvorenie a  podanie 
daňového priznania úplne každý.

V  aplikácii KROS Priebeh výstavby vytvoríte súpis 
prác a  efektívne komunikujete s  investorom, 
stavebným dozorom aj subdodávateľmi. Umožní vám 
pripomienkovať a schvaľovať tieto súpisy aj na diaľku.

Vďaka KROS Stavebným projektom nájdete všetky 
dáta o  stavebnom projekte na jednom mieste. 
Uložte si dokumenty potrebné k realizácii stavby do 
cloudu. Všetci k  nim budú mať prístup kedykoľvek 
a kdekoľvek, stačí len pripojenie na internet.

DAŇOVÉ PRIZNANIA

REVOLÚCIA V ONLINE STAVEBNÍCTVE

WEBOVÉ RIEŠENIE PRE 
STAVBÁROV

NOVINKY V ROKU 2021

NOVINKY V ROKU 2021

NOVINKY V ROKU 2021

zapracovali sme správu projektov pomocou 
užívateľských štítkov, ktoré umožní vytváranie 
a úpravu vlastných štítkov, priradenie štítku pre 
projekt či filtrovanie projektov podľa vlastných 
štítkov v zozname projektov.

upravili sme daňové priznania (DPMV, DPFO typ 
A a typ B) podľa platnej legislatívy.

vytvorili sme fotogalériu a  umožnili fotenie 
mobilom priamo do obdobia Priebehu výstavby, 
zapracovali sme zobrazenie Priebehu výstavby 
a prácu s obdobiami aj na mobilných zariadeniach, 
vyvinuli sme Zmeny počas výstavby na evidenciu 
dodatkov a ich vplyvu na zmluvnú cenu stavby.
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Nová generácia najpredávanejšieho stavebného 
softvéru na Slovensku. Pokrýva všetky činnosti 
spojené s prípravou a realizáciou stavebnej zákazky. 
Umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku 
s  aktuálnymi technológiami stavebných prác 
a materiálov. Jednoducho v ňom kalkulujete náklady, 
máte prehľad o čerpaní a fakturácii vykonaných prác.

JEDINÝ STAVEBNÝ SOFTVÉR 
S ORIGINÁLNOU DATABÁZOU CENEKON 

NOVINKY V ROKU 2021

zapracovali sme smerné položky pre verejné 
obstarávanie vo všetkých cenníkoch prác.
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NOVINKY V ROKU 2021
Jednoduchý a  prehľadný systém na vedenie 
znaleckého denníka a  vyúčtovania. Znalcovi 
umožňuje jednotlivé údaje z  denníka prezerať, 
kopírovať, archivovať a  exportovať do programu 
HYPO a do vyúčtovania.

ZNALECKÝ DENNÍK JEDNODUCHO A PREHLADNE

Zapracovali sme prehľadnejšie vyhľadávanie 
vyexportovaných Vyúčtovaní znalečného,
doplnili sme údaje na Vyúčtovanie znalečného,
pridali sme Export Vyúčtovania do PDF.

NOVINKY V ROKU 2021
Šetrite čas s online Cenníkovou databázou CENEKON, 
s  ktorou máte aktuálne ceny vždy poruke, všetky 
na jednom mieste. Je vytvorená pre každého, kto 
potrebuje rýchlo získať cenu prác alebo materiálov. 
Dostupná aj na tablete či mobile.

AKTUÁLNE CENY VŽDY 
PORUKE

vytvorili sme prehliadač cenníkov stavebných prác 
a materiálov dostupný kedykoľvek a z akéhokoľvek 
zariadenia. 

NOVINKY V ROKU 2021

Najrozšírenejší znalecký softvér na Slovensku. Slúži 
na komplexné ohodnotenie všetkých stavebných 
objektov, bytov, pozemkov a porastov. Jednoduchým 
a  prehľadným spôsobom stanovuje všeobecnú 
hodnotu objektu porovnávacou metódou, metódou 
polohovej diferenciácie, kombinovanou metódou 
(pre stavby) a výnosovou metódou (pre pozemky).

OHODNOCOVANIE NEHNUTELNOSTÍ PRE
KAŽDÉHO ZNALCA

doplnili sme archiváciu HYPO posudkov do 
privátneho online úložiska na web,
pribudlo aj prepojenie analytickej metódy výpočtu 
opotrebenia s rôznymi typmi životnosti,
pridali sme nové rozpočtové ukazovatele cez Body 
naviac.

12
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AKO SA O VÁS STARÁME

HOTLINE A PORADENSTVO

WEB A FACEBOOK

Chcete poradiť? Stačí zavolať 
v  čase od 8:00 do 15:30 hod. 
Pre náročnejších ponúkame 
doplnkovú službu HOTLINE plus, 
s  ktorou sa dovoláte od 7:00 do 

18:00 hod.

Na www.kros.sk si môžete 
objednať naše produkty, školenia 
a ďalšie služby. Staňte sa súčasťou 
našej facebook komunity a raďte 
sa online s  ďalšími kolegami 

z fachu.

Zastavte sa u nás v Žiline, Bratislave, 
Nitre, Banskej Bystrici, Spišskej 
Novej Vsi, Trenčíne a  Košiciach. 
Okrem dobrej kávy vám poradíme, 
ako na inštaláciu programu 
a  servisné zásahy, povieme vám 
o školeniach a konzultáciách. Tieto 
služby vám poskytneme aj priamo 

u vás vo firme.

Vzdelávajte sa s nami v KROS
Academy. Vyberte si z  bohatej po- 
nuky webinárov školení, video-
školení, videonávodov, e-bookov 
a  príručiek venovaných aktuálnym 
legislatívnym zmenám a  novinkám 

v našich programoch.

Priebežne vydávané nové verzie
programu, ktoré obsahujú zapracované 
legislatívne zmeny a mnohé vylepšenia. 
Pomôže vám elektronický pomocník 
priamo v  programe. K  dispozícii sú aj 
elektronické verzie používateľských 

príručiek.

KROS účet funguje nonstop.
Rýchlo a  pohodlne si v  ňom obnovíte 
Balík podpory, rozšírite súčasnú 
licenciu, či objednáte doplnkové 
produkty a  služby. Nájdete tu 
všetky vystavené faktúry a  podporu 
internetbankingu najväčších sloven-
ských bánk, pričom umožňuje aj online 

platbu kartou.

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ V 7 MESTÁCH

KROS ACADEMY

AKTUALIZÁCIE PROGRAMU 

KROS ÚČET 

14
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

To, že neustále napredujeme, 
je kombinácia šikovnosti 
a  šťastia. Uvedomujeme si to 
a  vieme, že niektorým to šťastie 
chýba. Preto keď môžeme, 
radi pomôžeme. Každoročne 
prispievame subjektom, ktoré sú 
odkázané na pomoc ostatných. 

Vzdelanie je najlepšia 
investícia. Každý rok intenzívne 
podporujeme rozvoj školstva 
nielen v  oblasti informačných 
technológií. Niekoľko rokov 
úspešne rozvíjame projekt 
Podpora škôl, v  rámci ktorého 
získavajú vzdelávacie organizácie 
významné benefity, ako sú 
školské verzie našich programov, 
bezplatný upgrade alebo príručky. 

I  v  roku 2021 sme študentom 
umožnili využívať školské verzie 
softvérov ALFA plus, OMEGA 
a  OLYMP v  domácom prostredí 
z  dôvodu pretrvávajúcej 
dištančnej výučby. S tým súvisela 
aj forma vzájomnej komunikácie 
so školami, keďže nebolo 
možné stretávať sa osobne. 
Obľúbenú súťaž Olympiáda Mladý 
účtovník, ktorú sme každoročne 
organizovali spolu so Slovenskou 

Aj tento rok  zavítal na detské 
oddelenie Fakultnej nemocnice 
s  poliklinikou v  Žiline krosácky 
Mikuláš s plným batohom dobrôt. 
Predchádzala tomu krosácka 
tradičná akcia Schody, na ktorej 
sme sa zapotili a  získali potrebné 

SPONZORSTVO

VZDELANIE

Sú to predovšetkým dobročinné 
organizácie starajúce sa 
o najmenších, no nezabúdame ani 
na sociálne slabších. 

V  roku 2021 sme podporili 
Dobrého pastiera, Dobrého anjela, 
Náruč, Áno pre život, Plamienok, 
Svetielko nádeje, DebRA SR, 
Nota Bene, Krajinu harmónie, 
Charitu Agape, a  niekoľko 
rodín a  jednotlivcov. 2 % z  daní 
v hodnote 6770,40 € sme rozdelili 
medzi 15 organizácií a charít.

komorou certifikovaných 
účtovníkov a  vždy  sa konala  
v  troch mestách na Slovensku, 
sme prvýkrát úspešne realizovali 
online formou. Zúčastnilo sa 
jej 152 študentov. V  jeseni 
sme  pripravili aj prvú online 
Konferenciu pre pedagógov 
s  užitočnými tipmi pre prácu 
v ekonomických softvéroch. 

Na stavebných školách sme 
v  minulom školskom roku 
udelili opäť veľké množstvo 
licencií softvéru CENKROS 
4 na vyučovanie. Celkové 
číslo presiahlo 1600 licencií 
v  najobľúbenejšej zostave 
Stavebná firma + RUSO. V  tretej 
vlne pandémie sa konal 2. online 
ročník Študentského certifikátu 
CENKROS 4 a podarilo sa ho získať 
41 študentom. Vďaka certifikátu 
zvýšili študenti po skončení 
strednej školy svoje uplatnenie na 
trhu práce.

financie na balíčky pre deti. 
Zapojili sme sa aj do výzvy, aby sme 
detskému krízovému centru Náruč 
pomohli vymaľovať priestory, 
pripraviť chodbu a izbičky pre deti. 
Zorganizovali sme akciu Helper 
roka, v  rámci ktorej 10 najlepších 
krosáckych pomáhačov rozdelilo 
3000 € pre rodiny v  núdzi podľa 
vlastného uváženia. Darovali sme 
aj počítače, monitory, klávesnice, 
myšky a  webkamery rodinám, 
ktoré si ich nemohli dovoliť 
a  potrebovali ich pre deti kvôli 
dištančnému vzdelávaniu.

DOBROVOLNÍCTVO



LUDIA V KROSEˇ

Vedomostí nikdy nie je dosť. Radi sa učíme nové veci 
a posúvame sa dopredu. Preto sme v roku 2021 absolvovali 
103 rôznych externých školení a  konferencií z  oblasti 
legislatívy, vývoja, koučingu aj osobnostného rozvoja. 
Obľube sa tešila aj interná časť našej KROS Academy, v rámci 
ktorej sme pripravili 3 workshopy zamerané na osobnostný 
rozvoj a starostlivosť o svoje zdravie a telo. Pokračovali sme 
aj v  podujatiach pre agilnú a  programátorskú komunitu 
KROS Agile Meetup a  KROS Dev Meetup pre nadšencov 
vo firme i mimo nej. Na vzdelávanie sme na rok 2021 mali 
vyčlenených 120 000 €. Kvôli pandémii sa však množstvo 
vzdelávačiek zrušilo, a tak sme  do vzdelávania investovali 
celkovo 66 520 €.

Ku koncu roka nás bolo 255 
zamestnancov, z  toho 26 sa 
venovalo svojim ratolestiam 
na materskej a  rodičovskej 
dovolenke. V kolektíve bolo 139 
žien a 116 mužov. Mali sme aj 15 
brigádnikov.

V KROSE si žijeme ako v bavlnke a do práce chodíme naozaj radi. 
Okrem super firemnej kultúry k  tomu prispieva aj zaujímavý 
sociálny program, do ktorého sme v roku 2021 investovali 120 
000 €. Horúce letné dni nám spríjemnila zmrzlina s donáškou až 
ku pracovnému stolu. Nechýbali ani degustácie rôznych dobrôt, 
ruže a sladkosti ku Dňu žien. Obľube sa tešili aj benefity ako 
sick day, dovolenka navyše, kafetéria, príspevky na deti či pre 
zamestnancov so zdravotným postihnutím. V pláne sme mali aj 
množstvo tradičných akcií ako Medzinárodný deň detí, Mikuláš, 
či vianočný večierok, avšak mimoriadna situácia v  súvislosti 
s  pandémiou nám tieto smelé plány zmarila. Nehodili sme 
však flintu do žita a vynahradili sme si to každý mesiac nejakou 
drobnosťou pre všetkých. Aj keď sme sa nemohli združovať vo 
veľkom, ducha KROS family sme udržiavali aspoň v  menších    
tímoch na spoločnej opekačke, pri športových aktivitách či 
dobrom jedle. Naprázdno neobišli ani deti. Hoci za nimi tento 
rok Mikuláš s  čertom neprišili osobne, nezabudli im poslať 
sladké balíčky. 

UČÍME SA RADI JE NÁS AKO MAKU

255 LUDÍ

SME ŠŤASTNÁ FIRMA

SME ŠTUDOVANÍ

SŠ

VŠ I. st.

VŠ II. st.

VŠ III. st.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 520  €EXTERNÝCH VZDELÁVACÍCH
AKTIVÍT
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FINANČNÉ UKAZOVATELE

     
     
     
     
     
     
     
     
     

ZO SÚVAHY (STAV K 31. 12. V TIS. €):

Spolu majetok

Neobežný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Obežný majetok

Pohľadávky (súčet)

Vlastné imanie

Záväzky

8 340,77

3 244,91

65,37

5 045,42

847,94

1 410,04

2 065,26

2021

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Z VÝSLEDOVKY (V TIS. €): 
Tržby z predaja tovaru

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

Pridaná hodnota

Odpisy DNM a DHM

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Nákladové úroky

Zisk pred zdanením (celk. výnosy mínus celk. náklady)

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie (po 
zdanení)

679,05

11 040,49

8 422,33

400,53

1 334,29

1 361,26

1 253,18

2021
555,11

8 262,86

6 259,15

263,64

1 239,40

1 231,14

950,91

601,70

9 464,70

7 201,63

202,60

1 697,09

1 675,81

1 345,30

631,80

10 039,53

8 163,64

168,85

2 256,77

2 230,95

1 833,74

614,43

10 425,32

8 717,32

189,72

2 229,85

2 163,81

1 817,79

5 390,12

468,42

125,46

4 885,02

231,59

991,71

1 892,06

5 666,66

1 959,40

104,23

3 656,25

334,45

1 386,10

1 295,81

6 502,09

2 450,27

75,97

3 986,35

357,02

1 859,42

1 401,00

7 630,81

3 188,40

45,56

4 390,32

508,14

1 911,96

1 767,23

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020
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HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
ZA ROK 2021

SPRÁVA O ČINNOSTI FIRMY KROS A. S.

INFORMÁCIE O DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI CENEKON, A.S.

9
priemerný prepočítaný

počet zamestnancov
čistý hospodársky

výsledok za rok 2021
zisk pred zdanením

v roku 2021

106 860 € 137 721 €

Hrubý obrat = 12 257 316 €

    Tržby z predaja výrobkov a služieb = 11 040 488 €
    Tržby z predaja tovaru = 679 050 €
    Tržby z predaja materiálu a majetku = 2 259 €
    Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku = 345 711 €
    Ostatné výnosy = 145 636 €
    Vyplatené podiely na zisku 2020 spoločnosť Cenekon = 44 172 €

Čistý obrat = 11 222 397 €

Náklady spoločnosti = 11 004 131 €

    Prevádzkové náklady =  4 097 708 €
    Osobné náklady = 6 750 288 €
    sk.56 = 47 963 €
    sk.59 = 108 172 €

Prevádzkové náklady podľa druhov:

     Marketingové náklady = 565 000 €
     Prenájom + energie = 414 000 €
     Náklady na sprostredkovateľov a poddodávateľov = 1 185 000 €
     Náklady na predaný tovar = 602 000 €
     Náklady na HW a SW = 146 000 €
     Odpisy = 401 000 €
     Školenia = 67 000 €
     Telefónne poplatky = 69 000 €
     Náklady na služobné cesty = 8 000 €
     Služby BOZP, právne, účtovné, externé programátorské = 475 000 €
     Náklady na poštovné = 43 000 €
     Ostatné prevádzkové náklady = 123 000 €
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Vo vývoji ekonomických 
softvérov aj v  roku 2022 
pokračujeme v  nastavenej 
ceste. Budúcnosť je v  online, 
digitalizácií a  automatizácií. 
Webové riešenia chceme posúvať 
ďalej v  oblasti fakturácie, 
skladového hospodárstva 
a  obchodného cyklu. Pevne 
veríme aj v  pozitívny posun pri 
účtovníctve a  mzdách. Naďalej 
plánujeme úzko spolupracovať 
so štátom na témach ako eKASA, 
e-Faktúra či ePNka. Sme si istí, 
že tieto projekty dokážu výrazne 
pomôcť v  oblasti digitalizácie  
a  automatizácie. Samozrejmosťou 
je neustále držať a  zvyšovať 
spokojnosť našich zákazníkov 
– starostlivosťou, záujmom, 
poskytovaním nových služieb. 
V  posledných rokoch sa nám 
podarilo výrazne zmeniť koncept 
ich vzdelávania. Prispôsobili sme 
sa novej online dobe a chystáme 
ďalšie novinky.

Ďalšou témou, ktorej sa v KROSE 
venujeme už niekoľko rokov, 

V  súvislosti s  vojnovým 
konfliktom na Ukrajine vedenie 
spoločnosti urobilo analýzu 
možných účinkov a  následkov na  
spoločnosť a  dospelo k  názoru, 
že v  súčasnosti nemajú výz-

je digitalizácia stavebníctva. 
Postupne staviame online sta-
vebné riešenie KROS, v  ktorom 
sa po Priebehu výstavby a online 
Cenníkovej databáze v  roku 
2022 zameriame hlavne na 
oblasť podpory lepšej práce  
s  projektovou dokumentáciou, 
a  to najmä s  výkresmi. Výrazne 
tiež vylepšíme, zjednodušíme 
a  sprehľadníme oblasť práce 
s  výmerami. Tieto oblasti pod- 
poríme opäť formou webových 
aplikácií dostupných online. 
Pri vývoji produktov budeme 
spolupracovať s  našimi zá-
kazníkmi. Ich spokojnosť je 
pre nás mimoriadne dôležitá 
a  dosahovať ju chceme naďalej 
najmä kvalitnými a  jednodu-
chými produktmi v  kombi- 
nácii s  výbornou zákazníckou 
podporou. Odbornému vzde-
lávaniu zákazníkov sa budeme 
venovať prostredníctvom školení 
a  kurzov. Veľký význam vidíme 
tiež v  podpore slovenských 
stredných aj vysokých sta-
vebných škôl.

Vzhľadom na trendy v  sta-
vebníctve sme v  dcérskej 

PREDPOKLADANÝ VÝVOJ ČINNOSTI NA ROK 2022

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU

spoločnosti CENEKON začali 
intenzívne pracovať na podpore 
rozpočtovania tzv. zelených 
budov, ktorou chceme prispieť 
k  jednoduchšej príprave stavby 
a  pomôcť udržiavať našu 
planétu zdravšiu a  zelenšiu. 
V  oblasti cenníkových databáz 
budeme okrem aktualizácie 
databázy tiež hľadať cesty 
k tomu, ako prinášať zákazníkom 
aktuálne informácie z  rýchlo sa 
meniaceho stavebného trhu. 
Pokračujeme v  trende vydávania 
medziverzií databázy CENEKON, 
ktoré sú reakciou na rýchle, 
nekontrolovateľné a  skokové 
nárasty cien materiálov a  prác 
v  stavebníctve. Samozrejmosťou 
zostane podpora a  odborná po- 
moc zákazníkom v  oblasti ceno- 
tvorby a  rozpočtovania, pokra- 
čovať budeme tiež v  úspešných 
akreditovaných školeniach.

Pri ONIXE plánujeme väčšinu 
vývojových kapacít smerovať 
do legislatívnych zmien, keďže 
rok 2022 bude podľa prognóz 
náročný práve na legislatívu. 
Popritom sa chceme venovať aj 
podpore modulu financií.

namné nepriaznivé dopady na 
spoločnosť (okrem rastúcich cien 
vstupov, najmä pohonných hmôt, 
energií, materiálov, tovarov 
a  služieb). Vedenie spoločnosti 
nepredpokladá významné ohro- 

zenie predpokladu nepretrži-
tého pokračovania v  činnosti 
v  blízkej budúcnosti (t.j. počas 
nasledujúcich 12 mesiacov od 
dátumu zostavenia UZ).
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OBSTARANÝ MAJETOK ZA ROK 2021

- Hmotný majetok vo výške 48 643 € 
(nákup automobilu, servera, digitálneho 
fotoaparátu).  Kúpené nové call centrum 
v hodnote 29 260 €.

- Nehmotný majetok vo výške 356 275 € 
(majetok vytvorený vo vlastnej réžii, na 
ktorý  spoločnosť využila možnosť odpočtu 
nákladov na výskum a  vývoj v  hodnote 977 
000 € – program MASHA, MISHA, PSD2 
a GROWdrive). 

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV,
POHLADÁVOK A ZÁVÄZKOV

Spoločnosť aj v  roku 2021 pokryla svoje 
výdavky z  vlastných zdrojov bez nutnosti 
čerpania úverov.

4 078 445 €
Platobná schopnosť k 31. 12. 2021.

Pohľadávky z  obchodnej činnosti celkom 
(účtované na účte 311,314,315,391) – 365 256 €
Z toho pohľadávky voči prepojeným osobám – 8 
809 €

Daňové pohľadávky – 478 302 €

Ostatné pohľadávky –  4 383 €

Záväzky z obchodnej činnosti celkom (účtované 
na účte 321) – 571 897 € 

Daňové záväzky – 581 723 €

Rezervy krátkodobé – 235 564 – na dovolenku, 
audit, odmeny

Rezervy dlhodobé – 138 478 € – rezervy 
na dovolenky pre zamest. na MD a  RD, na 
odchodné.

Záväzky voči zamestnancom a  sociálnej 
poisťovni – 503 363 €

Iné: 34 239 €



V zmysle článku XIII. stanov spoločnosti predkladá predstavenstvo
valnému zhromaždeniu spoločnosti tento návrh na rozdelenie zisku:

60 000,49 € 1 193 184,00  €1 253 184,49 €
Hospodársky výsledok

za rok 2021
Prídel do SF za rok 2021 Zisk na rozdelenie

ING. JAROSLAV KULIŠKA
podpredseda predstavenstva KROS a. s.

ING. ALEXANDER MATIŠČÍK 
predseda predstavenstva KROS a. s.

NÁVRH NA ROZDELENIE 
ZISKU

Spoločnosť PARTNER AUDIT, s.r.o. overila účtovnú závierku k 31.12.2021 a vyjadrila svoj názor, že účtovná závierka  
poskytuje  pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2021 a výsledku jej hospodárenia.
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A. Rudnaya 21, 041/707 10 11, kros@kros.sk

Černyševského 12, 02/68 20 82 11, bratislava@kros.sk

Einsteinova 11, 02/68 20 82 31, cenkros.ba@kros.sk

Kapitulská 12, 048/416 32 66, bbystrica@kros.sk

Štefánikova trieda 71, 037/653 75 04, nitra@kros.sk

Garbiarska 5, 055/799 80 04, kosice@kros.sk
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