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Úvod 

 

Zostavené podľa Opatrenia MFSR č. 23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, 

označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov 

určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení 

neskorších predpisov (novela č. MF/14774/2017-74 FS č.16/2017) 

 

Všeobecné údaje 

 

Názov spoločnosti: Minifarma s.r.o. (ďalej len „účtovná jednotka“)  

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 15.2.2013 (Obchodný register Okresného súdu v 

Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 27702/R) 

Sídlo: Lubina 821, 916 12 Lubina 

Druh registrovaného sociálneho podniku (ďalej „RSP“): integračný a všeobecný podnik, s dátumom 

priznania štatútu 15.4.2020 

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: Minifarma, Hrnčiarové 821, 916 12 

Lubina 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná uzávierka nezmenila adresu 

prevádzkarne. 

 

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): 5.5.2020 

Spôsob kreovania poradného výboru: voľby 

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.  

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 30.7.2020, 

31.10.2020 

 

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru. 

Počet členov poradného výboru k 31.12.2020: 3 

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2020: 
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a) Monika Paulová, zamestnanec RSP, ktorý je znevýhodnenou osobou, 

b) Ivan Kĺč, zamestnanec RSP, ktorý je znevýhodnenou osobou, 

c) Katarína Kĺč, zamestnanec RSP, ktorý je znevýhodnenou osobou. 

 

Zloženie orgánov RSP: 

Konatelia: Ing. Katarína Ježíková, konateľ, Anton Ježík, konateľ 

Valné zhromaždenie 

Poradný výbor 

 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali zmeny v zložení 

jeho orgánov 

 

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 a nie je 

v likvidácii. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul a 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. 

 

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 

 

Predmety činnosti RSP: 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, 

- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 

- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 

- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, 

- výroba bižutérie a suvenírov, 
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- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 

- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným 

hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, 

- reklamné a marketingové služby, 

- poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba. 

 

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

 

Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovnými spôsobmi:  

 

a) V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory regionálneho rozvoja  

a zamestnanosti spoločnosť zamestnáva zraniteľné a znevýhodnené osoby. Ich zamestnávaním 

spoločnosť sleduje cieľ ich (opätovného) sociálneho začlenenia.  

b) V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry spoločnosť prevádzkuje detský vonkajší areál, zameraný na prezentáciu 

hospodárskych zvierat a na aktívny oddych rodín v prírode.  

c) V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy  

a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosť organizuje tvorivé dielne,  

podujatia a workshopy v spolupráci s remeselníkmi a drobnými živnostníkmi. 

 

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

 

a) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti: percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti 

v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. 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.. 

b) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: počtom návštevníkov, ktorí navštívili detský 

areál. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak spoločnosť navštívi 5 000 

návštevníkov za kalendárny rok.  

c) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt: počtom 

zorganizovaných podujatí, tvorivých dielní a workshopov. Pozitívny sociálny vplyv sa 
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považuje za dosiahnutý, ak sa zorganizujú minimálne tri víkendové podujatia, tvorivé 

dielne a workshopy za kalendárny rok.  

 

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

 

Meranie pozitívneho sociálneho vplyvu: oblasť podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

 

Účtovná jednotka prijala v prvých dvoch mesiacoch od získania štatútu RSP siedmich nových 

znevýhodnených zamestnancov, pričom sa priemerný počet zamestnancov i neskôr v mimosezónnej 

prevádzke do konca roka 2020 udržal medzi ôsmimi až deviatimi. 100% zamestnancov bolo v priebehu 

roka 2020 zdravotne znevýhodnených, z toho jeden zamestnanec na plnom invalidnom dôchodku, 

ostatní so zdravotnými posudkami. Na základe toho vieme preukázať, že RSP splnil záväzok 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti služieb na podporu regionálneho rozvoja 

a zamestnanosti v období od priznania štatútu 15.04.2020 do 31.12.2020.   

   

Mesiac 

stav ku koncu 

mesiaca 

Počet zamestnancov 

v TPP 

znevýhodnených osôb 

a/alebo zraniteľných 

osôb 

% zamestnaných 

znevýhodnených osôb 

a/alebo zraniteľných 

osôb z celkového 

počtu zamestnancov 

v TPP 

merateľný PSV 

splnený / nesplnený 

4/2020 6 100% splnený 

5/2020 10 100% splnený 

6/2020 9 100% splnený 

7/2020 9 100% splnený 

8/2020 9 100% splnený 

9/2020 8 100% splnený 

10/2020 8 100% splnený 

11/2020 9 100% splnený 

12/2020 9 100% splnený 
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Počet zamestnancov účtovnej jednotky  

a) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 8,56 

b) počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 9 

 

RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou, plnil podmienku v zmysle § 6 odsek 1, písm. h) zákona o SE 

o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch. 

 

Meranie pozitívneho sociálneho vplyvu: oblasť vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry 

 

Počet jednorazových platiacich návštevníkov za kalendárny rok 2020: 28 730 osôb 

Počet predaných desaťvstupových permanentiek za kalendárny rok 2020: 169ks 

 

RSP investoval finančné prostriedky vo výške 32 704,55 eur na účely on-line marketingovej kampane, 

ktorá mala prilákať na prevádzku nových zákazníkov. Návštevnosť sa niekoľkonásobne zvýšila. 

V priebehu roka navštívilo prevádzku 28 730 jednorazových platiacich návštevníkov a predalo sa 169 

kusov desaťvstupových permanentiek pre návštevníkov, ktorí navštevujú prevádzku opakovane. Deti 

do troch rokov, obyvatelia Lubiny, skupiny detí z detských domovov a zdravotne ťažko postihnutí 

návštevníci vstup do prevádzky neplatia, odhadujeme teda celkovú návštevnosť medzi 35 000 – 40 000 

návštevníkov. RSP investoval do kamerového systému, čo uľahčilo prácu hlavne ošetrovateľov zvierat 

počas zimy a výkonnému manažérovi počas sezóny. Do predajne vstupeniek sa RSP podarilo 

inštalovať platobné terminály, čím sa zvýšil príjem na pokladni. 

 

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii, výpadku hlavnej jarnej sezóny a výpadku návštev 

organizovaných skupín, vie spoločnosť preukázať, že RSP splnil záväzok pozitívneho sociálneho 

vplyvu v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry v období od 15.4.2020 do 

31.12.2020. 

 

Meranie pozitívneho sociálneho vplyvu: oblasť tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie 

duchovných a kultúrnych hodnôt 

 

Počet zorganizovaných podujatí v priebehu kalendárneho roka 2020: 3 

 

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii, RSP počas uvoľnenia opatrení zorganizoval tri 
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exteriérové podujatia, pri ktorých bolo možné dodržať potrebné hygienické rozostupy medzi 

domácnosťami. Ako prioritu RSP určil tvorbu, rozvoj a obnovu duchovných hodnôt, podporu rodiny 

a zmysluplné trávenie voľného času v rámci rodiny – zorganizoval sa Týždeň detí, Deň matiek i Deň 

otcov. RSP splnil záväzok pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, 

obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v období od 15.04.2020 do 31.12.2020. 

 

Ďalšie informácie 

 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 

6 zákona NR SR č.431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.  

 

RSP účtuje v zmysle § 14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojného 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. 

 

Zoznam členov štatutárnych orgánov účtovnej jednotky, štruktúra spoločníkov s uvedením 

absolútnej a relatívnej výšky ich podielov na základnom imaní 

 

Štatutárnym orgánom účtovnej jednotky v roku 2020 boli dole uvedení konatelia: 

- Ing. Mgr. Katarína Ježíková 

- Bc. Anton Ježík 

Štruktúra spoločníkov účtovnej jednotky bola k 31.12.2020 dole uvedená: 

- Ing. Mgr. Katarína Ježíková, s výškou splateného vkladu 2500€, vlastní a má päťdesiatpercentné 

hlasovacie práva, 

- Bc. Anton Ježík, s výškou splateného vkladu 2500€, vlastní a má päťdesiatpercentné hlasovacie 

práva. 
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RSP mal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce príjmy  a náklady v členení 

podľa zdrojov: 

  

Výnosy 

 

Tržby z predaja tovaru 18 508 € 

Tržby - služby 197 880 € 

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku a materiálu 

3 500 € 

Ostatné výnosy 47 365 € 

SPOLU 267 253 € 

 

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. 
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Náklady 

 

Náklady na obstaranie predaného 

tovaru 

11 601 € 

Spotreba materiálu a energie 28 709 € 

Služby 39 439 € 

Osobné náklady 121 961 € 

Dane  a poplatky 788 € 

Odpisy 15 734 € 

Opravné položky k pohľadávkam 3 183 € 

Ostatné náklady na  hospodársku 

činnosť 

2 597 € 

Náklady na finančnú činnosť 591 € 

SPOLU 224 603 € 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v zmysle § 24 

odsek 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 

 

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). 
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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.). 

 

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 

 

Celkové výnosy za účtovné obdobie 267 253 € 

Celkové náklady za účtovné obdobie 224 603 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred 

zdanením 

42 650 € 

Daň z príjmov (splatná) 2 762 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 39 888 € 

 

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

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej 

osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. 

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 neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, 

ktorá je fyzickou osobou.  

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vzal krátkodobú finančnú výpomoc od závislej 

osoby, od spoločnosti Strojárske centrum NM, s.r.o. vo výške 5515€ - bola však bezúročná. RSP si 

v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal iný úver alebo pôžičku od závislej osoby. 

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. 
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Štruktúra majetku spoločnosti 

 

Dlhodobý hmotný majetok 60 845 € 

Neobežný majetok 60 845 € 

Krátkodobé pohľadávky 1 180 € 

Zásoby 8 001 € 

Finančné účty 37 694 € 

Obežný majetok 46 875 € 

 

 

RSP v roku 2020 nezískal nasledujúci majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného 

príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov 

 

 

Štruktúra zdrojov spoločnosti 

 

Vlastné imanie - 20 394 € 

Základné imanie 5 000 € 

Zákonné rezervné fondy 687 € 

Neuhradená strata minulých 

období 

- 65 969 € 

VH za účtovné obdobie 39 888 € 

Záväzky 128 114 € 

Dlhodobé záväzky 530 € 

Krátkodobé záväzky 116 044 € 

Ostatné rezervy 6 025 € 

Krátkodobé finančné výpomoci 5 515 € 
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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 51% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného 

cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV. 

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil percentuálnu výšku zisku, ktorú 

sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

 

Predpoklad budúceho vývoja činnosti účtovnej jednotky 

 

V dlhodobom horizonte chce spoločnosť rozšíriť svoje skladové priestory a priestory pre 

zamestnancov. Takisto chce vybudovať gastrozariadenie – streetfood koncept s kvalitnými 

potravinami a farmárskym obchodíkom. Spoločnosti sa tak otvoria možnosti organizovania rodinných 

osláv, svadieb a firemných akcií. Záujmom spoločnosti je aj vytvoriť ubytovacie kapacity formou 

mobilných domčekov na prenájom a taktiež stanové ubytovanie pre detské pobytové tábory. 

Potenciál a hlavne pozitívny spoločenský prínos má aj plánovaná hipoterapia, cvičenie na koni pre 

zdravotne postihnuté deti, ktoré sa aktuálne v okolí už neprevádzkuje. 

 

 


