
Výročná správa  

NÁRODNÉ POKLADY, r.s.p. 

za rok 2020. 

 
 

I. 

Názov spoločnosti:  NÁRODNÉ POKLADY, r.s.p.   (ďalej len RSP) 

 

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra):  30.6.2020  

 

Sídlo spoločnosti: Baštová 511/14 04001 Košice-Staré Mesto 

 

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: - 

 

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

adresu prevádzkarne. 



Druh registrovaného sociálneho podniku: integračný   

 

Dátum priznania štatútu: 27.11.2020 



II. 

Poradný výbor 


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

 



Poradný výbor nebol zriadený, nakoľko subjekt N.P. do 31.12.2020 nemal žiadnych 
zamestnancov.. 

Počet členov poradného výboru k 31.12:   0 

 

 

 



III. 
Orgány spoločnosti 

Orgánmi spoločnosti sú : 

 Členská schôdza 

 Správna rada 

 Predseda správnej rady  

 Kontrolná komisia 

 Poradný výbor 

 

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

 

       RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal 
vyhlásený  konkurz na majetok.  

 

       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 nezlúčil 
sa  s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom.  

 

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

IV. 

Predmet hospodárskej činnosti 
 

RSP  vykonáva hospodársku činnosť: 

Zvýšenie všeobecného povedomia o krásach Slovenska - jeho regiónoch, zvykoch a 
hodnotách, podpora cestovného ruchu, miestnych športovcov, historických a kultúrnych 
pamiatok, podpora miestnych športovcov, historických a kultúrnych pamiatok, podpora 
miestnych autorov a to najmä formou zvýšenia povedomia v miestnych i zahraničných 
médiach, grafickými prezentáciami a edukatívnymi aktivitami a tvorbou a produkciou 
zberateľských a pripomienkových predmetov  

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

 

V. 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle 



základného dokumentu: 
 

1. Pozitívny sociálny vplyv RSP meria percentom zamestnaných znevýhodnených a zraniteľných 

osôb. Pozitívny sociálny vplyv je v zamestnávaní zraniteľných a/alebo znevýhodnených občanov.  

2. V zmysle zákonného ustanovenia dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu je 

zabezpečené percentom zamestnaných znevýhodnených alebo zraniteľných osôb, a to tak, že 

pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak sociálny podnik zamestnáva: 

a) najmenej 30% znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov, alebo  

b) najmenej 30% zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov, alebo  

c)najmenej 40% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov. 

 

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

 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil  hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 


      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 

november 2020 - 0 0  
december 2020 - 0 0  

      
Záver:  
Vzhľadom na skutočnosť, že podnik získal štatút RSP dňa 27.11.2020 a vzhľadom na 
nepriaznivú epidemickú situáciu (lockdown v ekonomike), sme nevyvíjali v roku 2020 žiadnu 
činnosť. 
 

VI. 
Účtovná závierka 

 
Občianske združenie NÁRODNÉ POKLADY v roku 2020 nevykonávalo ekonomickú činnosť, 
nemalo ani príjmy, ani výdavky a z toho dôvodu ani nebolo podávané daňové priznanie , ani 
nebola vytvorená účtovná uzávierka.   
 
         
 Ing. Juraj Líška 
        Predseda správnej rady 
         14.7.2021 


