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POZNÁMKY  
k 31.12.2020 

                          Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 

v  zmysle   príslušných ustanovení  zákona č. 112/2018  z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o  zmene  a doplnení  niektorých zákonov (ďalej  len ,,zákon č. 112/2018 Z. z. 

 
 
 

 

A.  
Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke: 

 

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

Obchodné meno 

Marián Kamien - RestPoint 

IČO 

52286851 

Miesto podnikania 

03901 Turčianske Teplice, Kollárova 7 

Deň vzniku oprávnenia: 30.10.2019 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný  

Dátum priznania štatútu: 28.9.2020  

  

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

poradný výbor  

Dátum zasadnutia prvého  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):7.10.2020 
  

Spôsob kreovania poradného výboru:  menovanie 

 

RSP má  vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

 

Počet  zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 1  

 

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru. 

 

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nenastali žiadne  zmeny v zložení 
poradného výboru. 

 

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 alebo nebol zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a  nie 
je v likvidácii. 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo sa nezlúčil s inou osobou, 
ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná 
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závierka, nerozdelil. V prípade rozdelenia RSP, osoby, na ktoré prešlo imanie RSP neboli registrovanými 
sociálnymi podnikmi. 

 
b)  

opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 

Predmety činnosti RSP: 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.    § 27a ods. 2 písm. e) 

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

služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti  

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  spoločnosti je najmä: 
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určenú na priamu spotrebu mimo prevadzkových priestorov. 

 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: Percento zamestnaných  
zvýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za 
dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle 
príslušných ustanovení   zákona č. 112/2018  z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o  zmene  a 
doplnení  niektorých zákonov (ďalej  len ,,zákon č. 112/2018 Z. z.)  

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

 

Priebeh plnenia hlavného cieľa v roku 2020 - doplniť tabuľku 
 

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   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9 2, 100% splnený 
10 3, 100% splnený 
11 3, 100% splnený 
12 3, 100% splnený 

 

Záver: 

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

 
c)  

počet zamestnancov účtovnej jednotky  
1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 3 
2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 3 

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

d)  
údaj či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením 
obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia 

e)  
právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

riadna 

f)  
dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom 
účtovnej jednotky 30.6.2020 

 

B.  
Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013. 

 
 

C.  
V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie 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 vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to 
prostredníctvom tvorby analytických účtov.. 

 RSP 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: 
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) ú
dajoch vykázaných na strane aktív súvahy 

RSP v roku 2020 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: 

Preveden
ý na iný 

RSP áno / 
nie 

Prevedený na 
inú spoločnosť 

ako RSP              
áno / nie 

            

            

            

            

            

            

 
c) ú

dajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 
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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% / viac ako 50% a menej ako 100% * zisku 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. 

d)  
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 využil  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. 

e)  
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 boli  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, 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.) 

f)  
daniach z príjmov, 
RSP vyhlasuje, že  nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.  

g)  
údajoch na podsúvahových účtoch, 

h)  
iných aktívach a iných pasívach, 

i)  
spriaznených osobách, 

RSP spĺňa výnimku na odoberanie/dodávanie  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 odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osobe, ktorá je 
fyzickou osobou.  
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RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,  nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby. 
skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, 

j)  
prehľade zmien vlastného imania, 

k)  
prehľade peňažných tokov. 

 

D.  
V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o 

 

a) s
plnení 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 

 Oceňovanie pohľadávok 

 * Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňovali nominálnou hodnotou 
    

 Oceňovanie krátkodobého finančného majetku 

 * Krátkodobý finančný majetok sa oceňoval nominálnou hodnotou 
    

  Oceňovanie záväzkov, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 

* Rezervy sa oceňovali v očakávanej výške záväzkov                     

* Záväzky sa pri ich vzniku oceňovali nominálnou hodnotou                     

* Pôžičky sa oceňovali nominálnou hodnotou                     

* Dlhopisy sa oceňovali nominálnou hodnotou                     

* Úvery sa oceňovali nominálnou hodnotou                     

 
 

E.  
V časti o údajoch vykázaných na  strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o 
Nemá náplň 

 

 

F.  
V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o 

 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého 100% po 
zdanení použil v zmysle základného dokumentu nasledovne: 
 
na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov vo výške 25% 
nepodporovanej časti.   
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a) 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, 

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

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 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.. 

 

 
 

 
Zostavené dňa: Podpisový záznam 

člena štatutárneho 
orgánu účtovnej 
jednotky alebo fyzickej 
osoby, ktorá je 
účtovnou jednotkou: 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej 
za vedenie 
účtovníctva: Schválené dňa: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


