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I. Základné údaje spoločnosti 
 
Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňa 23. 02. 
2000.  Od 15.09.2018 je spoločnosť jednoosobovou spoločnosťou. Podiel na základnom imaní 
vo výške  100% čo predstavuje  6.640,- EUR. Miestne príslušným registrovým súdom je 
Okresný súd Žilina, kde je Spoločnosť zapísaná  Oddiel Sro, Vložka č  12067/L. V priebehu 
účtovného obdobia neboli zaznamenané zmeny zapísaných údajov. 
 
Ťažiskovým predmetom podnikania spoločnosti strážna služba. Oficiálny predmet činnosti 
podľa výpisu z obchodného registre je:  
 

 poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. v 
znení noviel a doplnkov a) strážna služba v rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z., §-u 3 písm.a) až 
h) 

 
 prevádzkovanie technickej služby, v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o 

súkromnej bezpečnosti - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava 
zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení 
umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom 
mieste alebo v ich okolí 

  

 
Právna forma: 
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným. Od 14.12.2020 integračný registrovaný sociálny podnik 
 
Dátum priznania štatútu: 14.12.2020 pod číslom 279/2020 RSP 
 
Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 
spoločnosti: poradný výbor,  táto povinnosti bola  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) 
splnená v januári 2021 menovaním
  
 
Počet zamestnancov: 
 
Podľa stavu zamestnanosti ku koncu účtovného obdobia spoločnosť zamestnáva 48 
zamestnancov v riadnom pracovnom pomere a 3 v zmysle  dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru. 
 
 
 
 
 



Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených alebo zraniteľných osôb:  
 
Nakoľko štatút RSP bol priznaný dňom 14.12.2020, uvádzame stav len k 31.12.2020 

   
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   
10   
11   
12            18 37,5 % splnený 

 
Záver: 
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemal podpísanú dohodu s UPSVaR 
nakoľko sa jednalo o posledné dva týždne účtovného obdobia. Z tohto dôvodu hlavný cieľ, 
ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu nie je merateľné v zmysle 
dohody.  
 

Spoločnosť s ručením obmedzeným. Od 14.12.2020 integračný registrovaný sociálny podnik 

 

Dátum priznania štatútu: 14.12.2020 pod číslom 279/2020 RSP 
 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 
spoločnosti: poradný výbor,  táto povinnosti bola  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) splnená v januári 
2021 menovaním  

RPS 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 



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 závierka, sa  nerozdelil.  

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,  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 
RSP je  povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu 
overenú štatutárnym audítorom.  

     Vyjadrenie štatútu REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU 

 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, 
z ktorého 51 % po zdanení použil v zmysle základného dokumentu nasledovne: 

i. na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,  
ii. na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, a to konkrétne na aktívnu 

integráciu zamestnancov  
. 
 

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. 

 

 

 
 

II. Zameranie spoločnosti a  jej aktivity 
 

Spoločnosť sa dlhodobo zaoberá strážnou službou, ktorú  vykonáva najmä v rámci okresu 
Martin, ale taktiež v menšej miere mimo neho.  
 
 
 



III. Vybrané ekonomické ukazovatele 
 
Spoločnosť zostavila závierku k 31. 12. 2020 ako riadnu individuálnu účtovnú závierku, čo 
deklarovala aj v poznámkach k účtovnej závierke. Závierka bola zostavená za predpokladu 
nepretržitého fungovania spoločnosti. V zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov podlieha účtovná jednotka povinnému auditu. 
Účtovná závierka  zostavená ku dňu 31. 12. 2020 je za účtovné obdobie  hospodárskeho roka, 
ktorý sa rovná kalendárnemu roku 2020. Údaje účtovnej závierky sú porovnateľné s minulým 
účtovným obdobím vo vzťahu k dĺžke jeho trvania. K zmene účtovného obdobia na nedošlo. 
Hospodárenie spoločnosti je v zásade ziskové, čo sa premieta vo vývoji vlastného imania.  
 
Štruktúra aktív spoločnosti je nasledovná: 
 
Tabuľka č. 1 

Ukazovateľ k dátumu 31.12.2019 31.12.2020 
EUR % EUR % 

Neobežný majetok 0 0 0 0 

Obežný majetok 188.699 99,93 202.129 99,68 
Časové rozlíšenie aktív 128 0,07 654 0,32 
Spolu: 3.142.305 100 3.419.532 100 

Ukazovateľ k dátumu 31.12.2019 31.12.2020 
EUR % EUR % 

Vlastné imanie 51.646 32,74 24.976 12,33 
Záväzky 106.098 67,26 177.535 87,67 
Časové rozlíšenie pasív 0 

   

Spolu: 3.142.305 100 3.419.532 100 
 
Koeficient obratovosti aktív: 
 
Rentabilitu celkového vloženého kapitálu je možné vyčísliť na základe tzv. obratovosti aktív, 
kde sa dávajú do pomeru tržby za vlastné výkony s celkovými aktívami.  Tento ukazovateľ 
vyjadruje stupeň participácie tržieb na veľkosti aktív: 
 
2019 3,33  332,6% 
2020 3,67  367,1% 
 
Z uvedeného vyplýva, že tržby sú významným zdrojom financovania aktív. V bežnom období 
sa nerozšírilo financovanie aktív  z cudzích zdrojov.  
 
 

 

 
 



Ukazovateľ celkovej likvidity: 
 
Platobnú schopnosť podniku vyjadruje likvidita, ktorá kvantifikuje schopnosť hradiť 
splatné  záväzky. Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje stupeň likvidity porovnaním celkových 
obežných aktív s krátkodobými záväzkami. Štandardná hodnota tohto ukazovateľa v trhových 
ekonomikách je približne 200 %. 
 
2019 113,85% 
2020 177,85% 
 
Medziročný nárast poukazuje na zlepšovanie platobnej schopnosti a smeruje k vytvoreniu  
podmienok na úhradu splatných krátkodobých záväzkov. Financovanie potrieb spoločnosti 
ovplyvní budúci vývoj obchodných aktivít. 
 
IV. Minulý vývoj spoločnosti, aktuálny stav, riziká a neistoty 

 
V roku 2018 sme zahájili novú etapu budovania spoločnosti, spoločnosť zmenila majiteľa a celý 
rok 2019 vyrovnávala dlhy z predchádzajúceho vedenia spoločnosti. Nastavením splátkových 
kalendárov a sledovaním platobnej disciplíny sme ku v polovici roka 2020 dosiahli plnenie 
odvodových a daňových povinností v zákonných termínoch, čo považujeme za dobrý odrazový 
mostík do budúcnosti. Napriek  dopadom KORONA krízy, ktorá sa samozrejme podieľa aj na 
našich aktivitách sme dokázali vyrovnať všetky dlhy a mierne naštartovať ďalší vývoj 
spoločnosti. 
  
Momentálny stav spoločnosti je vzhľadom  na spomínaný vplyv KORONA krízy stabilizovaný, 
máme zabezpečené zmluvy a snažíme sa ich napĺňať. Z tohto dôvodu sme sa taktiež rozhodli 
zmeniť štatút spoločnosti na „Sociálny podnik“ , čo by okrem iného mohlo zabezpečiť 
stabilizáciu zamestnancov a zlepšenie ich pracovných podmienok a služby na podporu 
regionálneho rozvoja a zamestnanosti, čo v tejto oblasti nie je celkom jednoduché.  
 
Bezprostredné riziká pociťujeme hlavne zo strany   krízových opatrení, ktoré môžu spôsobiť 
výpadok tržieb a tak zmariť naše zámery. Samozrejme rizikom je aj konkurencia a aj preto by 
sme chceli rozšíriť našu činnosť o elektronické strážne systémy aby sme boli viac 
konkurencieschopný. Budúci vývoj hospodárenia firmy je však závislý aj na vplyve pandémie 
šírenia ochorenia COVID-19 na svetové trhy a potenciálny nástup hospodárskej krízy.  
 
Platobná schopnosť voči obchodným partnerom je optimálna. Spoločnosť si riadne plní 
daňové a odvodové povinnosti a aktuálne sa nenachádza v žiadnom súdnom spore.   
 

V. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po 1. 1. 2020 
 
V spoločnosti nenastali žiadne významné okolnosti, ktoré by mali vplyv na ďalšie smerovanie 
spoločnosti. Tak, ako bolo uvedené v predchádzajúcom bode, čiastočnú neistotu vzbudzuje 
situácia so šírením ochorenia súvisiacim s novým koronavírusom a s jej dopadom na 
komoditné a finančné trhy. Vplyvy sa môžu premietnuť tak na makro ako aj mikroúrovni. 
 
VI. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 



Spoločnosť bude pokračovať v nastúpenom trende a naďalej rozvíjať svoju filozofiu a 
obchodné aktivity.  
 
VII. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
 
Výskum a vývoj sme v našej činnosti nerealizovali, počítame s ním skôr po rozšírení činnosti. 
    
VIII. Nadobúdanie vlastných akcii, dočasných listov a obchodných podielov 
 
Spoločnosť neobstarala vlastné obchodné podiely.   
 
IX. Návrh na rozdelenie zisku 

 
Výsledok hospodárenia a jeho vysporiadanie je oprávnené schvaľovať majiteľ firmy a to po 
schválení závierky auditorskou spoločnosťou.  
  

X. Údaje požadované podľa osobitných predpisov 
 
Nezaznamenali sme žiadne povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov, ktoré by bolo 
potrebné premietnuť vo výročnej správe.  
 
XI. Organizačné zložky spoločnosti 

 
Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí. 
 
XII. Záver 
 
Kobra, ktorá sa nachádza v názve našej spoločnosti, sa občas vyhrieva na slnku, ale aktívna  je 
zväčša v noci, čo zodpovedá aj našej činnosti. Kobra vyjadruje silu a vzbudzuje rešpekt a to je 
aj našim poslaním. Takí chceme byť. Pestrí, ostražitý, spoľahlivý  a spätí s prírodou. Spoločnosť 
plánuje naďalej pokračovať v nastúpených trendoch.  

 


