
 
 

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 
LN Trade pod Sitnom, s.r.o., r.s.p., Banská Štiavnica 

* vyberte z uvedených variant  1 
 

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 
za rok 2020 

 
 

A. Základné údaje: 
 

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

Názov spoločnosti: LN Trade pod Sitnom, s.r.o., r.s.p., Banská Štiavnica 

Dátum vzniku (zápisu do obchodného registra): 10.07.2020 

IČO: 53128966        DIČ: 2121285914 

Sídlo: A.Kmeťa 2, 969 01  Banská Štiavnica  

Adresa prevádzkarne: Počúvadlianske jazero 62, 969 01  Banská Štiavnica 

 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, zmenila / nezmenila* adresu 
prevádzkarne. 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný / sociálny podnik bývania / všeobecný RSP*  

Dátum priznania štatútu: 11.09.2020 

 

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

poradný výbor / demokratická správa* 

 

Dátum zriadenia dočasného 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): predpokladaný dátum 
01.09.2021 

 

Spôsob kreovania poradného výboru: dočasné menovanie / voľby*  

RSP má / nemá* vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 0 / poradný výbor bude 
zriadený až po prijatí prvého zamestnanca do pracovného pomeru  

 

RSP má / zatiaľ nemá* vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru 

Počet členov poradného výboru k 31.12.2020: 0 členov 

 

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2020: 
žiadne zainteresované osoby 
 

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nastali / nenastali* nasledujúce zmeny 
v zložení jeho orgánov:  žiadne zmeny 

 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, mal / nemal* vyhlásený konkurz na 
majetok, bolo / nebolo* voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bol / nebol* zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky je / nie je* 
v reštrukturalizácii a je / nie je* v likvidácii. 
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RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, splynul / nesplynul* alebo sa zlúčil / nezlúčil* 
s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je 
zostavená účtovná závierka, sa rozdelil / nerozdelil*.  

 
b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 

Predmety činnosti RSP: 

 
Predmetom činnosti RSP je:   
 

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej 

živnosti  

 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s tvarom 

v rozsahu voľnej živnosti 

 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

 usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských 

a športových podujatí, 

 organizovanie voľného času detí a dospelých 

 prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

 predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov, tepelne 

rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál 

 ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 

 pohostinská činnosť 

 správa bytového a nebytového fondu 

 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom 

 prenájom hnuteľných vecí 

 nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú 

okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie 

 uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 prípravné práce k realizácii stavby 

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

 kancelárske a sekretárske služby 

 spracovanie údajov. 

   

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, menil / nemenil* predmety činnosti.     

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby 
v oblasti: 

 
 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti  

 vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

 tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva 

 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  spoločnosti je najmä:  
 
RSP prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovnými spôsobmi:  
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 V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory zamestnanosti RSP zamestnáva 

zraniteľné a znevýhodnené osoby. Tieto si  v zamestnaní osvoja pracovné návyky a získajú nové 

zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie, berúc do 

úvahy i  ich nadobudnutú 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 ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života.  

 

 V zmysle poskytovanie spoločensky prospešnej služby vzdelávanie, výchova a  rozvoj telesnej 

kultúry  RSP   organizuje voľno-časové  aktivity a športové podujatia pre deti a dospelých a v 

rámci Školy v prírode Pod Sitnom spravuje športoviská, ihriská a zariadenia  na regeneráciu tela 

a zachovanie zdravia. Týmito činnosťami prispieva k zlepšeniu kondície a pohybovej zdatnosti 

účastníkov školy v prírode. 

 
 

 V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby v oblasti tvorba a ochrana životného 

prostredia  RSP organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na budovanie pozitívneho vzťahu detí 

a mládeže k životného prostrediu. Škola v prírode Pod Sitnom je ideálnym miestom na vytváranie 

pozitívneho  vzťahu dieťaťa k prírode, k pôde, vzťahu k domácim zvieratám.  V rámci 

vzdelávacích aktivít Spoločnosť učí deti  milovať prírodu, navštevovať a chrániť ju, využiť poklady 

zeme, čím vytvára predpoklady pre zdravšiu budúcnosť a prispieva i  k ochrane životného 

prostredia.  

 

 

 V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby ochrana zdravia obyvateľstva RSP  

prevádzkuje zariadenie Škola v prírode Pod Sitnom na Počúvadlianskom jazere slúžiace na 

rekondíciu,  regeneráciu, ochranu a zachovanie zdravia. Pobyt v škole v prírode,  v škole 

umiestnenej vo výhodnej horskej lokalite, čistý vysokohorský vzduch a dostatok slnečného svitu 

pozitívne vplývajú na zlepšenie a udržanie zdravia detí a mládeže.  Účasť na aktivitách v  Škole 

v prírode Pod Sitnom, vzhľadom na lokalitu   a organizované aktivity,  pozitívne vplýva na 

zlepšenie a ochranu zdravia účastníkov školy v prírode.  

 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: 

 
     Pozitívny sociálny vplyv RSP  meria v prípade spoločensky prospešných služieb  nasledovne: 

 

- služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb 
z celkového počtu zamestnancov RSP  v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.  

 

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: počtom zorganizovaných športových podujatí,  lyžiarskych 
výcvikov, letných táborov, rekondičných a rekreačných pobytov za kalendárny rok za účelom zlepšenia kondície a 
pohybovej zdatnosti účastníkov školy v prírode.  

- ochrana zdravia obyvateľstva: počtom žiakov základných alebo stredných škôl, ktoré v kalendárnom roku 
navštívia Školu v prírode Pod Sitnom .  

 

 

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

 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil / nesplnil* hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie 
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

 

Obdobie, druh PSV (v prípade viacerých merateľných PSV) a dôvod nesplnenia:  
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V roku 2020 RSP nezamestnával žiadneho zamestnanca, nakoľko stále rokuje so Slovenskou sporiteľňou  
a Regionálnym centrom v Banskej Bystrici ohľadom oprávnenosti čerpania investičnej pomoci v zmysle opatrenia             
2- Investičná pomoc pre začínajúce MSP. Keďže nedošlo k vytvoreniu žiadneho pracovného miesta, nebol splnený 
hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu percentom zamestnaných 
znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb. Z dôvodu mimoriadnej situácie a núdzového stavu spôsobeného 
ochorením COVID-19, ktoré malo za následok prerušenie vyučovania, vzdelávanie dištančnou formou, zákaz 
organizovania pobytových škôl v prírode, športových a kultúrnych podujatí, obmedzenia v oblasti cestovného ruchu, 
organizovania letných táborov a pod. RSP nezorganizoval žiadnu školu v prírode, športové podujatie, lyžiarky výcvik, 
rekondičný ani rekreačný pobyt za rok 2020.  

 
  

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb v roku 2020 
   

1 - 12 mesiac 
stav ku koncu mesiaca 

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

merateľný PSV splnený / nesplnený 

1/2020   

2/2020   

3/2020   

4/2020   

5/2020   

6/2020   

7/2020   

8/2020   

9/2020 0 % merateľný PSV nesplnený 

10/2020 0 % merateľný PSV nesplnený 

11/2020 0 % merateľný PSV nesplnený 

12/2020 0 % merateľný PSV nesplnený 

      
 
 

Záver:  
RSP ako integračný podnik nesplnil merateľný PSV v období od septembra  2020  do decembra 2020 z dôvodu, 
že RSP nevytvoril v roku 2020 žiadne pracovné miesto, nezorganizoval žiadnu školu v prírode, letný tábor, 
lyžiarsky výcvik, rekondičný alebo rekreačný pobyt. Nový RSP je povinný vytvoriť pracovné miesto do 
jedného roka od priznania štatútu RSP.* Zároveň RSP verí, že sa uvoľnia opatrenia spôsobené šírením 
ochorenia COVID-19 a že bude môcť plnohodnotne vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.  

 
c) počet zamestnancov účtovnej jednotky  

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 0 zamestnancov 
2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 0 zamestnancov 

-  z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti 
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej 
pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 0 zamestnancov 

  

B. Účtovné údaje o: 

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

 Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak: 



 
 

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 
LN Trade pod Sitnom, s.r.o., r.s.p., Banská Štiavnica 

* vyberte z uvedených variant  5 
 

1.  príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka 
zostavená, presiahne 200.000 € alebo 

2.  všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500.000 € 
 
 

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy 

RSP získal nasledujúci majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z inej podpory alebo 
verejných prostriedkov: 

Popis majetku 
Spôsob nadobudnutia, 

resp. typ podpory 

zostatková cena 
k dátumu 

vyradenia / 
prevodu / k 31.12. 

Vyradený z 
obchodného 

majetku            
ku dňu: 

Prevedený 
na iný RSP 
áno / nie 

Prevedený na 
inú spoločnosť 

ako RSP              
áno / nie 

            

            

            

            

            

            

 
c) 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 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie 
merateľného PSV. 

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

d) výnosoch, 

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

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

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

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka prijal / 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. 

e) nákladoch, 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil / neplnil*  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 prekročila / neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy 
(podmienky musia byť dodržané kumulatívne) 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, presiahol / 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 / nevyplácal* 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.) 
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f) daniach z príjmov, 
RSP vyhlasuje, že využil / nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.  
V prípade, ak RSP využil úľavu na dani z príjmu, využil ju v % výške ..................... Úľavu na dani z príjmu použil na: 

1) dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v období, za ktoré je zostavená 
účtovná závierka, 

2) prevod peňažných prostriedkov vo výške kladného rozdielu medzi úľavou na dani a nákladmi na 
dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) podľa písmena a). 

g) údajoch na podsúvahových účtoch, žiadne 

h) údaje o iných aktívach a iných pasívach, žiadne 

i) spriaznených osobách, 

RSP odoberal / 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 dodával / 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 odoberal/ neodoberal* v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, 
ktorá je fyzickou osobou. V prípade, ak dodával, celkové náklady na tieto tovary alebo služby v príslušnom 
kalendárnom roku dosiahli výšku ....... eur. Najvyššia mzda v RSP za rovnaké obdobie dosiahla výšku ..... eur. RSP 
splnil / nesplnil* obmedzenie obchodovania v zmysle §24 odsek 7 zákona o SE. 

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vzal / nevzal* úver alebo pôžičku od závislej osoby. Ak si 
RSP vzal úver alebo pôžičku od závislej osoby, úrok z tohto úveru alebo pôžičky presahuje / nepresahuje* 
základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu. 

j) skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, žiadne 

k) prehľad zmien vlastného imania, žiadne zmeny 

l) prehľad peňažných tokov základné imanie spoločnosti 5000,- €. 

 

C. Použité účtovné zásady a účtovné metódy o: 
 

a) splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, 
b) zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu 

majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky, 
c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na 

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, 
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
7. dlhodobý finančný majetok, 
8. zásoby obstarané kúpou, 
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 
10. zásoby obstarané iným spôsobom, 
11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj, 
12. pohľadávky, 
13. krátkodobý finančný majetok, 
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy, 
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy, 
17. deriváty, 
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18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, 
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, 
20. majetok obstaraný v privatizácii, 
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a 

daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z 
príjmov“), 

d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové 
metódy pre účtovné odpisy, 

e) dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia, 
f) oprave  významných  chýb  minulých  účtovných  období  účtovanej  v bežnom  účtovnom  období    s uvedením 

sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná 
jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom 
účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. 
 

Základná zásada  používaná v spoločnosti je zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti.  
 
Z nej sú odvodené ostatné zásady. Ide predovšetkým o tieto zásady uplatňované pri vedení účtovníctva: 
 

 zásada bilančnej kontinuity 

 kontinuita v používaní účtovných zásad a účtovných metód  

 prednosť podstaty pred formou  

 zákaz kompenzácie (vzájomného vyrovnávania) majetku a záväzkov, nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov  

 zohľadnenie všetkých nákladov a výnosov v účtovnom období v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, 

inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom  

 nepretržitosť pokračovania v činnosti  

 oceňovacie zásady  

 zásada opatrnosti  

 vecné a časové priraďovanie nákladov k výnosom  

 princíp vysvetľovania (objasňovania, osvetľovania) hodnoty 

 
 
RSP  účtuje majetok a záväzky, náklady a výnosy, výdavky a príjmy v účtovných knihách a zobrazuje ich v účtovnej 
závierke samostatne bez ich vzájomného započítania s výnimkou niektorých prípadov upravených účtovnými zásadami 
pre účtovné jednotky zriadené podľa osobitných predpisov. 
 

D. Údaje  vykázané  na  strane aktív súvahy o : 
 

a) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek 
súvahy; uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a 
presuny tohto majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia, 

2. prehľad oprávok  a opravných  položiek  podľa  jednotlivých  zložiek  dlhodobého  majetku v členení 
podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na začiatku bežného 
účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci 
bežného účtovného obdobia, 

3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci 
účtovného obdobia, 

b) spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, 
c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom 
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majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať, 
d) dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale 

ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, 
e) nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom 

nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva, 

f) majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty, 
g) údajoch, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku, 
h) výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na 

1. náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období, 
2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období, 
3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období, 

i) štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnení v členení podľa jednotlivých 
položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke 
podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška 
vlastného imania a výsledkoch hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky, 

j) obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy  na  začiatku  
bežného  účtovného  obdobia,  prírastky,  úbytky  a  presuny  tohto  majetku    v obstarávacej cene počas bežného 
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného  obdobia, 

k) opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, 
pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného 
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 

l) zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku, 
m) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná 

jednotka obmedzené právo s ním nakladať, 
n) ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo 

metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku 
vlastného imania, 

o) opravných položkách k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa 
uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného 
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania, 

p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi 
nakladať, 

q) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na 
1. všeobecné údaje, pričom sa uvádza 

1a. hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti 
určenej na predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch, 

1b. metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na 
predaj vykázaných v bežnom účtovnom období, 

1c. metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej 
na predaj, 

1d. opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj  
usúdila,  že  počas  výstavby  nehnuteľnosti  určenej  na  predaj  dochádza k priebežnému transferu; 
pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä 
týchto indikátorov: 
1da. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve 

objednávateľa, 
1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov, 
1dc. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi, 
1dd. zmluva oprávňuje objednávateľa  zmeniť zhotoviteľa  s prípadnou  sankciou a nájsť si iného 

zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti, 
 

2. údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza 
2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená  o  vykázané  straty ku dňu, 
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ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
2b. suma prijatých preddavkov, 2c. suma 

zadržanej platby, 
 

r) tvorbe, zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné 
obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania, 

s) hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 
t) hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy 

zabezpečenia, 
u) hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené 

právo s nimi nakladať, 
v) odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku, 
w) významných zložkách krátkodobého finančného majetku, 
x) opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na 

začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného 
účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania, 

y) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri 
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s nim nakladať, 

z) za) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, 
pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania, 
zb) vlastných akciách, a to o 

1. dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia, 
2. počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o 

počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa 
uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní, 

3. počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a 
hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu, 

4. počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná 
jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny 
podiel na upísanom základnom imaní, 

zc) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období, zd) 
majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa, a to 
1. celková suma  dohodnutých platieb ku  dňu, ku ktorému sa  zostavuje účtovná  závierka    v členení 

na istinu u prenajímateľa a finančný výnos, 
2. suma istiny u prenajímateľa a finančného výnosu podľa doby splatnosti  

2a. do jedného roka vrátane, 
2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
2c. viac ako päť rokov. 
 

AKTÍVA Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

Neobežný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok 0,00 0,00 

Časov rozlíšenie 0,00 0,00 

 
 

E. Údaje vykazované na strane pasív súvahy: 
 

a) vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to 
1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, 

splatené základné imanie, 
2. hodnota upísaného vlastného imania, 
3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom 

období, 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nedosiahol zisk, z ktorého 0  % po 
zdanení použil v zmysle základného dokumentu nasledovne: 
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i. na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,  
ii. na doplnenie rezervného fondu, 
iii. na uhradenie neuhradenej straty z minulých období do sumy daňovej straty (ak ide o registrovaný 

sociálny podnik, ktorý dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv výlučne nehospodárskou činnosťou, 
môže týmto spôsobom použiť zisk najdlhšie počas piatich rokov odo dňa priznania štatútu registrovaného 

sociálneho podniku),  
iv. na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, a to konkrétne na .................................................  
v. inak – vyberte: 

 na investíciu účelovo určenú na dosiahnutie merateľného PSV  

 prevedenie na osobitný účet v banke / pobočke zahraničnej banky na ich budúce použitie na 
dosiahnutie merateľného PSV  

 vloženie do rezervného fondu / nedeliteľného fondu na ich budúce použitie na dosiahnutie 
merateľného PSV  
 

Ak RSP v zmysle základného dokumentu nereinvestuje 100 % zisku po zdanení, zvyšnú časť zisku vo 
výške 0%  rozdelil / nerozdelil* podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarušili jeho hlavný cieľ, t.j. 
dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. 

4. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty 
vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy 
vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát, 

5. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní, 
 

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného 
obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného 
obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv, 

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, mal / nemal* nedoplatky poistného na 
povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad. V prípade, ak RSP mal 
nedoplatky, zaplatil / nezaplatil* ich do troch mesiacov odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie príslušného 
nedoplatku. 

d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to 
podľa zostatkovej doby splatnosti 
1. do jedného roka vrátane, 
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
3. viac ako päť rokov, 

e) hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s 
uvedením formy zabezpečenia, 

f) spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku, 
g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe  a čerpaní 

sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia, 
h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť, 
i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v 

ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma 
zabezpečenia, 

j) významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období, 
k) významných položkách derivátov, 
l) majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia, 
m) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to 

1. celková suma  dohodnutých platieb ku  dňu,  ku ktorému  sa  zostavuje  účtovná  závierka v členení na 
istinu u nájomcu a finančný náklad, 

2. suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby splatnosti  
2a. do jedného roka vrátane, 
2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane 
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2c. viac ako päť rokov. 
 

PASÍVA Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

Vlastné imanie 5 000,00 0,00 

- základné imanie 5 000,00 0,00 

Záväzky 0,00 0,00 

Časov rozlíšenie 0,00 0,00 

 

 

F. Výnosy: 
 

a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých  typov 
výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu, 

b) zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na 
konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú 
sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy 
oceňovania, dary, 

c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov, 
d) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti, 
e) opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza 

hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
f) suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného 

obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období 
a ich opis, 

g) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a 
opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú 
prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej   jednotky   
generovať    peňažné    prostriedky    a ekvivalenty    peňažných    prostriedkov v budúcnosti, napríklad 
úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku. 
 

VÝNOSY Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

Výnosy 
z hospodárskej 
činnosti 

0,00 0,00 

Výnosy z finančnej 
činnosti 

0,00 0,00 

 

G. Náklady:  
 

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby, 
b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, 
c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza 

suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
d) opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného 

účtovného obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období, 
e) opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou 

spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej účtovnej závierky, súvisiace 
audítorské služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo 
audítorskou spoločnosťou. 

 

NÁKLADY Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

Náklady na 
hospodársku činnosť 

0,00 0,00 

Náklady na finančnú 
činnosť 

0,00 0,00 
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Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 
 

NÁKLADY Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

Náklady spoločnosti 0,00 0,00 

Výnosy spoločnosti 0,00 0,00 

Zisk/strata 0,00 0,00 

Počet zamestnancov 0 zamestnancov 0 zamestnancov 

 
 
 

H. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb: 
 

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami  
1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, 

transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka, 
2. významná charakteristika obchodu, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne 

vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o 
neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k 
celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou  a  informácia  o cenách  realizovaných  
obchodov  medzi  účtovnou  jednotkou  a spriaznenými osobami, 

b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o 
týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú 
samostatne. 
 
 

SPOLOČNOSŤ DRUH OBCHODU CHARAKTERISTIKA OBCHODU 

   

   

   

   

 
 

I. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia 
účtovnej závierky: 

 

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto 
zmien, 

b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi 
dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky, 
d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti, 
e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku, 
f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, 

prevádzkarne, 
g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov, 
h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky, 
i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome, 
j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky. 
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J. Prehľad  zmien vlastného imania  
Uvádza sa stav vlastného imania na začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného 
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia a dôvody zmien v členení na 

 
a) základné imanie zapísané do obchodného registra, 
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra, 
c) emisné ážio, 
d) zákonné rezervné fondy, 
e) ostatné kapitálové fondy, 
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia, 
g) ostatné fondy tvorené zo zisku, 
h) nerozdelený zisk minulých rokov, 
i) neuhradená strata minulých rokov, 
j) účtovný zisk alebo účtovná strata, 
k) vyplatené dividendy, 
l) ďalšie zmeny vlastného imania, 
m) zmeny účtované na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa. 

 

O. Prehľad peňažných tokov : 
 

RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce príjmy  a výdavky v členení : 

 

PRÍJMY- ZDROJ PRÍJMY - VÝŠKA VÝDAVKY-ČLENENIE VÝDAVKY-VÝŠKA 

 0,00  0,00 

 0,00  0,00 

    

    

    

 
SPOLU 

0,00 SPOLU 0,00 

 
 

 
Zostavené dňa: 
27.06.2021 

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu: 
 
Mgr. Peter Ernek 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za 
zostavenie výročnej 
správy: 
 
Mgr. Peter Ernek 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej za 
vedenie účtovníctva: 

 
 
 Helena Slančíková 

Schválené dňa: 
28.06.2021 

 

 
11. Prílohy  

Účtovná závierka  

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 

 


