
KASprof-SECURITY s.r.o.   029 62  Oravské Veselé 440

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro , vložka č.  10566/L

VÝROČNÁ SPRÁVA

2020

Vypracoval a predkladá:  
Peter Kasan, konateľ spoločnosti
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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a. obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Názov spoločnosti:  KASprof-SECURITY agency s.r.o. – r.s.p.

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 10.09.1997 Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, vložka č. 10566/L

Sídlo:  029 62 Oravské Veselé 440

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný podnik

Dátum priznania štatútu: 01.02.22020 číslo osvedčenia RSP : 078/2020

  V úradnom a obchodnom styku pripája k obchodnému menu označenie „registrovaný  sociálny podnik“

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti: 

- poradný výbor
Dátum zriadenia poradného výboru - splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z.z. o 
sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE): 07.02.2020

Spôsob kreovania poradného výboru: menovanie na základe voľby

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná 
závierka:17.02.2020,.15.05.2020,17.08.2020,28.09.2020,18.11.2020

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru Počet členov poradného výboru k 
31.12. 2020 : 5

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.:

1) zamestnanec
2) zamestnanec so zdravotným  znevýhodnením
3) zamestnanec so zdravotným znevýhodnením

Poradný výbor sa  na svojich zasadnutiach zaoberal:
- návrhmi na zlepšenie pracovných podmienok
- kontroloval pracovné podmienky na pracoviskách
- navrhoval zmenu zabezpečenia stravovania zamestnancov formou stravných kariet
- návrhy poradného výboru boli prerokované s konateľom spoločnosti, schválené a zrealizované

Zloženie orgánov RSP:

a) valné zhromaždenie
b) konateľ
c) poradný výbor

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nastali nasledujúce zmeny v zložení 
jeho orgánov:



Poradný výbor: nenastali zmeny v poradnom výbore

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený konkurz na majetok, 
nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani nebol zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku.

RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii nie je v likvidácii.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul ani sa nezlúčil s inou osobou, 
ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom.

 RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.

b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednoty

Predmety činnosti RSP:
Hlavným cieľom RSP
Predmetom podnikania Spoločnosti je:

- Strážna služba podľa §3 písm. a),b),c),d),e),f),i), zákona č 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prenájom hnuteľných vecí
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom
- Nákladná cestná doprava vykonávaná s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane 

prípojného vozidla
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- Sprostredkovateľská činnosti v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosti v oblasti služieb
- Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich 

sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
- Úschova zbraní a streliva
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Prevádzkovanie strelnice
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
- Projektovanie, montáž, údržba , revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo 

poplachových systémov a systémov a zradením umožňujúcich sledovanie pohybu a  konania 
osoby v chránenom objekte na chránenom mieste alebo v ich okolí

Spoločnosť KASprof-SECURITY agency s.r.o je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je 
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v 
oblasti: - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Spoločnosť KASprof-SECURITY agency s.r.o sa s ohľadom na čl. 3 tejto zakladateľskej listiny a príslušné 
ustanovenia zákona č. 112/2018 Z.z. pôsobí v oblasti strážnej služby a súkromnej bezpečnosti a vytvára 
pracovné miesta a príležitosti pre občanov znevýhodnených a zraniteľných na trhu práce, čím sleduje svoj 
hlavný cieľ na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.



Činnosť, ktorou  spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je 
najmä:

- Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky 
prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osôb a 
znevýhodnených osôb. Pozitívny dopad na tieto osoby zaznamenáme v oblasti rozvoja pracovných 
návykov, získania odborných a kľúčových kompetencií, čo zvýši ich šance na opätovné spoločenské 
začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, 
sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby 
pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja 
spoločnosti do reálneho života

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu:

-Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej služby podľa čl.6., 
bod 1 nasledovne: • služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z.z.

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil  merateľný pozitívny sociálny vplyv.

V prípade integračného podniku:

- Percento zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu 
zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. Pozitívny sociálny vplyv sa 
považuje za dosiahnutý, ak  Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo 
znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE,

Záver:
RSP v období za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavý cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).
V prípade integračného podniku – prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb

1 - 12 mesiac
stav ku koncu mesiaca

% zamestnaných znevýhodnených 
osôb a/alebo zraniteľných      osôb 
z celkového počtu zamestnancov v 
TPP

% záväzku, ktorým RSP integračný 
meria dosiahnutie hlavného cieľa
Merateľný PSV splnený/nesplnený

1 57 % nesplnený
2 57 % splnený
3 60 % splnený
4 57 % splnený
5 63 % splnený
6 63 % splnený
7 63 % splnený
8 88 % splnený
9 86 % splnený
10 84 % splnený
11 71 % splnený
12 76 % splnený

Záver:
RSP integračný  splnil  záväzok v oblasti spoločensky  prospešnej služby, ktorou sú služby na podporu 
regionálneho rozvoja a zamestnanosti, čím splnil jednu z podmienok pre obhájenie postavenia RSP 

integračného.



c. Počet zamestnancov účtovnej jednoty:

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného 
obdobia 42 19

Stav zamestnancov ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, z toho: 107 19

Počet vedúcich zamestnancov 1 1

V prípade RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou- podnikateľom, RSP plnil podmienku 
z zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.

d. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti. Bola zostavená za účtovné obdobie 
od 1.januára do 31.decembra 2020 podľa slovenských právnych predpisov

e. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným 
orgánom účtovnej jednotky: 31.03.2020

f. Ďalšie informácie o:

- Použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je 
kalendárny rok.

RSP je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym 
audítorom.

- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

RSP v roku 2020 nezískal nasledujúci majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z 
inej podpory alebo verejných prostriedkov:

- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo 
svojej činnosti dosiahne zisk, použije 51% po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie 
merateľného PSV.

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal 
používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

- výnosoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky



RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil zníženú sadzbu DPH (10%)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky (ak nešlo o 
plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady 
alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného 
príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku.

- nákladoch

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v zmysle § 24 odek 2 
zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v 
kalendárnom roku nepresiahli:
1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a zároveň
2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 
predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom
3) suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy

(podmienky musia byť dodržané kumulatívne)
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných ako 
mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo 
spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vyplácal mzdu najmenej v sume, ku ktorej 
sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g 
zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)

- daniach z príjmov,

RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.   RSP využilo úľavu na 
dani z príjmu vo výške 51% čo predstavuje sumu   14 937,89 €,   výška celého zisku po zdanení z hospodárskej 
činnosti, ktorej   hlavným cieľom je dosahovanie PSV, na dosiahnutie hlavného cieľa je v sume  123 966,01 €

- spriaznených osobách,

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá 
nie je registrovaným sociálnym podnikom.

RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v 
zmysle §24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. RSP nedodával v období, za ktoré je zostavená 
účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným 
sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, 
ktorá je právnickou osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE.

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je 
fyzickou osobou.



2. Prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2020

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:    

Dlhodobý 
hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky

(účet 031)

Stavby

(021)

Veci a

súbory

(022)

Pestova-
teľské 

porasty

(025)

Stádo 
a ťažné 
zvieratá

(026)

Ostatný 
DHM

(029)

Obstaranie 
DHM

(042)

Preddavky 
na

DHM

(052)

SPOLU

Prvotné ocenenie

Stav na začiatk
u

7 180 260 844 268 024

Prírastky 71 721 11 797 87 849 112 807 284 174

Úbytky

Presuny 83 518 83 518

Stav na konci 78 901 272 641 4 331 112 807 468 680

Oprávky

Stav 
na začiatku

3 187 126 743 129 930

Prírastky 640 42 954 43 594

Úbytky

Presuny

Stav na konci 3 827 169 697 173 524

Opravné položky

Stav 
na začiatku

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci

Zostatková hodnota

Stav na začiatk
u

3 993 134 101 138 094

Stav na konci 75 074 102 944 4 331 112 807 295 157



Dlhodobý 
hmotný 
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                    

Pozemky

(účet 031)

Stavby

(021)

Veci a 

súbory

(022)

Pestova-
teľské 

porasty

(025)

Stádo 
a ťažné 
zvieratá

(026)

Ostatný 
DHM

(029)

Obstaranie 
DHM

(042)

Preddavky 
na 

DHM

(052)

SPOLU

Prvotné ocenenie

Stav na začiatk
u 

7 180 178 039 185 219

Prírastky 82 806 82 806 165612

Úbytky

Presuny 82 806 82 806

Stav na konci 7 180 260 844 268 024

Oprávky

Stav na začiatk
u 

2 589 88 045 90 634

Prírastky 598 38 698 39 296

Úbytky

Presuny

Stav na konci 3 187 126 743 129 930

Opravné položky

Stav na začiatk
u 

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatk
u 

4 591 94 585

Stav na konci 3 993 134 101 138 094



Veková štruktúra pohľadávok :
Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d
Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu

Iné pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku 108 516 9 391 117 907

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie 130 192 130 192

Iné pohľadávky 408 408

Krátkodobé pohľadávky spolu 239 116 9 391 248 507

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Dlhodobé záväzky spolu 15 200 34 908

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov

15 200 34 908

Krátkodobé záväzky spolu 300723 67 223 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane

296 767 66 129 



Záväzky po lehote splatnosti 3 956 1 094 

               Prehľad vybraných ukazovateľov spoločnosti za rok :
Tržby a výnosy podľa činností v  EUR bežné obdobie predchádzajúce obdobie

tržby za tovar    5 206                     290

tržby z predaja služieb strážna služba     538 268                  303 517

tržby z predaja služieb montáž zabezpečovacej 
techniky

     117 258                    31 554

Tržby z predaja služieb – ostatné 45 205                     50 814

ostatné  výnosy  dotácie 294 658 48 876

výnosy spolu: 1 000 596 435 051

Náklady podľa druhov v EUR bežné obdobie predchádzajúce obdobie

náklady na obstaranie tovaru  2  036 0

spotreba materiálu a energií 147 258                          52 582

služby          85 061   126 577

osobné náklady  572 027                       187 712

odpisy       43 593  39 296

finančné náklady     10 449 6 360

ostatné náklady   16 206                          16 550

náklady spolu:      876 630                        429 077

Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020

Peňažné prostriedky na bankových účtoch a v pokladni  spolu:  23 292 €

               3. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020

RSP vyhlasuje že v období za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk 123 966,01  €  po zdanení 
použije  51 % v zmysle základného dokumentu nasledovne:



Verejnoprospešný podnik použije 51 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a 
platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.

4. Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2020

Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2020


