
RA design, s. r. o., Registrovaný sociálny podnik, Hrabinská 15, 038 52  Sučany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

RA design, s. r. o. 

R.S.P. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Martine dňa 29.6.2021 ............................................ 

 Ing. Adriana Štefanica 

 štatutárny zástupca  



RA design, s. r. o., Registrovaný sociálny podnik, Hrabinská 15, 038 52  Sučany 

 

 

 

OBSAH 

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti ................................................................................ 3 

2. Vedenie spoločnosti ................................................................................................................. 3 

3. Majetková účasť ....................................................................................................................... 3 

4. Orgány spoločnosti .................................................................................................................. 3 

5. Predmet podnikania ................................................................................................................. 4 

6. Počet zamestnancov k 31.12.2020 .......................................................................................... 5 

7. Ručenie Ra design, s. r. o. v iných účtovných jednotkách ........................................................ 5 

8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky ....................................................................... 5 

9. Účtovné zásady a účtovné metódy .......................................................................................... 5 

10. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch ........................................................................... 6 

11. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov a zhodnotenie výsledkov podľa hospodárenia ....... 6 

12. Stav a pohyb majetku a záväzkov ............................................................................................ 7 

13. Komentár k výsledkom činnosti ............................................................................................... 8 

 

 



RA design, s. r. o., Registrovaný sociálny podnik, Hrabinská 15, 038 52  Sučany 

 

3 

 

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné meno:  RA design, s. r. o. 

Sídlo spoločnosti:  Hrabinská 591/15, 038 52  Sučany 

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

spoločnosti, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii. 

Registrácia spoločnosti:  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, 

 Vložka č.:74666/L 

Deň zápisu do OR:  08.05.2020 

IČO:  53 062 515 

DIČ:  2121244851 

IČ DPH: Nie je platca DPH 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): Integračný podnik 

Dátum priznania štatútu: 15.10.2020 

RA design, s. r. o. (ďalej iba spoločnosť), je spoločnosť založená jediným vlastníkom na základe 

zakladateľskej zmluvy zo dňa 08.05.2020 podľa § 105 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 

Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Spoločnosť vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemala vyhlásený 

konkurz na majetok, nebolo voči nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo 

nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Spoločnosť zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia 

účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii. 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynula alebo sa 

nezlúčila s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. Spoločnosť zároveň 

vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelila.  

2. Vedenie spoločnosti 

Ing. Adriana Štefanica – konateľka spoločnosti. 

3. Majetková účasť  

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je 

Ing. Adriana Štefanica, vo výške 5 000 €. 

4. Orgány spoločnosti 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného 

zhromaždenia je daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími 

stanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods. 3. § 131 ods. 3.  

Spoločnosť RA design, s. r. o je 100 % spoločník a svoje práva vykonáva na valnom zhromaždení 

osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu a tým je Ing. Adriana Štefanica. 
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Konateľ 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že 

k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ 

vykonáva svoju funkciu bezodplatne. 

Poradný výbor 

Počet členov poradného výboru k 31. 12. 2020: 0 členov. 

Spoločnosť nemá zriadený poradný výbor k 31.12.2020, pretože sa jedná o nový sociálny podnik, 

ktorý má mať podmienku zriadenia poradného výboru splnenú do 12 mesiacov od vydania štatútu 

t. j. do 15. októbra 2021. 

Spoločnosť vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali žiadne 

zmeny v zložení jej orgánov. 

5. Predmet podnikania 

Predmetom podnikania (činnosti) spoločnosti sú nasledovné činnosti : 

 Textilná výroba 

 Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava 

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

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

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 Kuriérske služby 

 Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

 Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

 Vedenie účtovníctva 

 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 

 Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

 Fotografické služby 

 Administratívne služby  

 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení  

Spoločnosť v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenila predmety činnosti. 

Spoločnosť vystupuje ako verejnoprospešný podnik, ktorého primárnym cieľom je dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

a) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu 

spoločnosti je najmä: 

a) textilná výroba 

b) vydavateľská činnosť, polygrafická činnosť a knihárske práce, 

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

prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), 



RA design, s. r. o., Registrovaný sociálny podnik, Hrabinská 15, 038 52  Sučany 

 

5 

 

d) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, a uskutočňovaním uvedených 

činností, bude Spoločnosť napĺňať svoj primárny cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu. 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: 

Služby na podporu 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 platných 

ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. 

Spoločnosť v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nesplnil hlavný cieľ, ktorým je 

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

Obdobie a dôvod nesplnenia: Nakoľko je RA design, s. r. o. nový podnik, nesplnil merateľný PSV v 

období od 15.10.2020 do 31.12.2020 z dôvodu, že sa jedná o novú spoločnosť, ktorá má za povinnosť 

splniť podmienku zamestnávania 30% zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných 

osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP do 12 mesiacov od vydania štatútu t. j. do 15. októbra 

2021. 

6. Počet zamestnancov k 31.12.2020 

Počet zamestnancov k 31.12.2020 bol 0. 

7. Ručenie Ra design, s. r. o. v iných účtovných jednotkách 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 

8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. 12. 2020 za účtovné obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 je 

zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve. 

Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom 

účtovnej jednotky bolo k dátumu 29.03.2021. 

9. Účtovné zásady a účtovné metódy 

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojného účtovníctva, pričom účtovným 

obdobím RSP je kalendárny rok. 

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

štatutárnym audítorom.  
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10. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

 k 31.12.2019 k 31.12.2020 

Pokladnica v € 0 14 986,87 

Bankové účty v € 0 1 771,27 

Spolu peniaze a peňažné ekvivalenty 0 16 758,14 

11. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov a zhodnotenie výsledkov podľa 

hospodárenia 

 k 31.12.2019 k 31.12.2020 

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu  16 467,00 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  16 467,00 

Zmena stavu vnútroorganizačných služieb  0,00 

Aktivácia  0,00 

Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu  0,00 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  0,00 

Náklady na hospodársku činnosť spolu  15 978,00 

Spotreba materiálu energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok 

 397,00 

Služby  15581,00 

Osobné náklady  0,00 

Dane a poplatky  0,00 

Odpisy a opravné položky k DNM a DM  0,00 

Zostatková cena predaného DM a materiálu  0,00 

Opravné položky k pohľadávkam  0,00 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť  0,00 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti 

 489,00 

Pridaná hodnota  489,00 

Výnosy z finančnej činnosti  0,00 

Náklady na finančnú činnosť  0,00 

Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti 

 0,00 

Výsledok hospodárenia za ÚO pred zdanením  489,00 

Výsledok hospodárenia za ÚO po zdanení  489,00 
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Výnosy spoločnosti k 31.12.2020 boli vo výške 16 467,00€, pričom boli tvorené Tržbami za vlastné 

výrobky.  

Náklady spoločnosti k 31.12.2020 boli vo výške 15 978,00€, pričom podstatnú čas nákladov 

predstavovali Náklady na služby.  

O vysporiadaní výsledku hospodárenia (kladný výsledok hospodárenia) za účtovné obdobie 2020 vo 

výške 488,64€, rozhodlo Valné zhromaždenie spoločnosti nasledovne: 

 Zo zisku bude vytvorený zákonný rezervný fond v plnej výške. 

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

poukážky. 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužila zníženú sadzbu 

DPH (10%). 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužila výhody pri 

verejnom obstarávaní. 

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

prostriedky 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. 

12. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 k 31.12.2019 k 31.12.2020 

Spolu Majetok  19 838,00 

Neobežný majetok  0,00 

Dlhodobý nehmotný majetok  0,00 

Dlhodobý hmotný majetok  0,00 

Dlhodobý finančný majetok  0,00 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  0,00 

Obežný majetok  19 838,00 

Zásoby  0,00 

Dlhodobé pohľadávky  0,00 

Krátkodobé pohľadávky  3 080,00 

        Pohľadávky z obchodného styku  3 080,00 

Finančný majetok  16 758,00 

        Peniaze a účty v bankách  16 758,00 

 

Spoločnosť nezískala žiadny majetok za sledované účtovné obdobie z dotácie, nevrátenej časti 

podmienečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov. 
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Spolu Vlastné imanie a záväzky  19 838,00 

Vlastné imanie  5 489,00 

Základné imanie  5 000,00 

Kapitálové fondy  0,00 

Fondy zo zisku  0,00 

Oceňovacie rozdiely  0,00 

Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata 
minulých rokov 

 0,00 

Výsledok hospodárenia za ÚO po zdanení  489,00 

Záväzky  14 349,00 

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov  0,00 

Dlhodobé rezervy  0,00 

Dlhodobé bankové úvery  0,00 

Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov 
a výpomoci 

 14 249,00 

        Ostatné krátkodobé záväzky  14 249,00 

Krátkodobé rezervy  100,00 

Bežné bankové úvery  0,00 

Krátkodobé finančné výpomoci  0,00 

 

13. Komentár k výsledkom činnosti 

V roku 2020 spoločnosť úspešne získala štatút registrovaného sociálneho podniku a to ku dňu 

15.10.2020. Priorita necelých troch mesiacov bola upriamená na marketingovú činnosť, a teda na 

propagáciu a postupné začleňovanie na trh. Spoločnosť oslovila externú firmu na zhotovenie 

webstránky. Jej finálne dokončenie je plánované v roku 2021.  

Nakoľko je RA design, s. r. o. nový podnik, nesplnila merateľný PSV v období od 15.10.2020 do 

31.12.2020 z dôvodu, že sa jedná o novú spoločnosť, ktorá má za povinnosť splniť podmienku 

zamestnávania 30% zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP do 12 mesiacov od vydania štatútu t. j. do 15. októbra 2021. Plán 

zamestnania prvých zamestnancov je stanovený na prvú polovicu roku 2021. 
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