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A. Úvod - všeobecné údaje 

 

1. Právny dôvod na zostavenie výročnej správy 

 

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, 

s.r.o., Kukorelliho 12, 921 01 Piešťany za rok 2021 vyplynula z § 15 zákona 112 / 2018 Z. z. o 

sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

2. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 

 

SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, s.r.o., Kukorelliho 12, 921 01 Piešťany 

 

3. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú podľa výpisu o obchodného registra: 

 

Administratívne služby 

Baliace činnosti, manipulácia s tovarom 

Výroba výrobkov z papiera 

Keramická výroba 

Výroba sviečok 

Odevná výroba 

Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva 

Čistiace a upratovacie službyPočítačové služby 

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

prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 

Reklamné a marketingové služby 

Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov 

Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávania údržby a opráv 

prostredníctvom iných oprávnených osôb 

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla 

Prenájom hnuteľných vecí 

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom 
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4. Orgány spoločnosti - štatutárny orgán - konateľ, prokúra 

Štatutárne orgány spoločnosti v roku 2021 boli v nasledovnom zložení : 

 

1. Alena Kopúnová – spoločník a konateľ 

 

 

2. Mgr. Petra Kaasová - konateľ 

 

 

Dozornú radu spoločnosť nemá stanovenú . 

B. Údaje výročnej správy v zmysle § 15 zákona č. 112/2018 Z .Z. o sociálnej ekonomike a 

sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej zákona č. 112/2018 

z. z. ) 

1. Informácie podľa § 15 zákona č. 112 /2018 Z. z. o sociálnej- ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Úvod 

Sledované účtovné obdobie, za ktoré je vypracovaná výročná správa bola poznačené 

pokračujúcim vplyvom pandémie spôsobenej koronavírusom Covid 19, pôsobením opatrení 

vlády SR, epidemiologickými opatreniami, pokynmi a usmerneniami hlavného hygienika SR 

ako aj Úradom regionálneho zdravotníctva. Toto všetko malo svoj dopad na hospodársku 

činnosť ÚJ. Napriek týmto skutočnostiam účtovná jednotka / ďalej iba „UJ"/ v hodnotenom 

roku pokračovala v hlavných činnostiach svojho podnikania. 

Registrovaný sociálny podnik je povinný vypracovať výročnú správu za kalendárny rok v 

termíne určenom štatutárnym orgánom alebo základným dokumentom, najneskôr však do 30. 

júna nasledujúceho kalendárneho roka. 

Výročná správa je zostavená za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 a je vypracovaná do 30. 

júna nasledujúceho kalendárneho roka. 

Zostavená je v súlade s § 15 Zákona č. 112 / 2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

a) zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny 

podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v 

kalendárnom roku: 

Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto zákona je napĺňanie verejného záujmu alebo 

komunitného záujmu. Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie 

spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh 

fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo 
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zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), 

i) a j). Spoločnosť SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, s.r.o. je verejnoprospešný podnik, 

ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu 

poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti - služby na podporu regionálneho 

rozvoja a zamestnanosti. Spoločnosť SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, s.r.o. sa 

vzhľadom na čl. V. spoločenskej zmluvy a príslušné ustanovenia zákona č.112/2018 z. z. venuje 

najmä drobným manuálnym prácam so zdravotne nezávadným materiálom, ktoré vykonávame 

celoročne. Týmito činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu. V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s 

predmetom činnosti spoločnosti uvedenom v čl. V. spoločenskej zmluvy na dosahovanie 

pozitívneho sociálneho vplyvu. 

Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky 

prospešnej služby v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a to zamestnávaním 

znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové 

zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc 

do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či 

schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny 

sociálna vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja 

spoločnosti do reálneho života. Momentálne zamestnávame len znevýhodnené osoby ale 

v budúcnosti by sme chceli pomôcť aj iným zraniteľným osobám.  

Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky 

prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa územného, 

členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky 

prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky 

prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j), čo registrovaný sociálny podnik v súlade so 

svojim základným dokumentom aj plnil. Výstup týchto činností vidieť v prehľade tržieb za 

sledované obdobie, kde základom sú tržby za vlastné výrobky, ktoré predstavujú hlavnú činnosť 

predmetu činnosti registrovaného sociálneho podniku, na čom je aj činnosť registrovaného 

sociálneho podniku aj postavená. 

Pozitívny sociálny vplyv spoločnosti sa meria, v prípade spoločensky prospešnej služby - 

služby na podporu regionálneho rozvoja - podľa % zamestnaných znevýhodnených osôb alebo 

zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle zákona č. 112/ 2018 

Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje ak spoločnosť zamestnáva príslušné % 

znevýhodnených alebo zraniteľných osôb podľa zákona č.112 /2018 Z.z.. 

Pozitívny sociálny vplyv meraný v % zamestnaných znevýhodnených osôb alebo zraniteľných 

osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle zákona č. 112 / 2018 Z. z. podnik 

za sledované obdobie splnil. Z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2021 na trvalý pracovný 

pomer, čo je 40 osôb sú 32 zamestnancov znevýhodnení (invalidný) uznaní Sociálnou 

poisťovňou a zvyšných 8 je bez zdravotného znevýhodnenia. Počas roka 2021 boli prijatí do 

pracovného pomeru 3  zamestnanci, ktorí sú uznaní za invalidných a boli zamestnaný do 

sociálneho podniku a 2 bez zdravotného znevýhodnenia.  
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Prehľad plnenia PSV pre integračný podnik: 

V prípade integračného podniku - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo 

zraniteľných osôb  

  

 

mesiac 

(stav ku koncu mesiaca) 

% zamestnaných 

znevýhodnených osôb a/alebo 

zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP 

 

merateľný PSV  

splnený / nesplnený 

január   

február   

marec   

apríl   

máj   

jún   

júl 83% splnený 

august 78% splnený 

september 78% splnený 

október 78% splnený 

november 78% splnený 

december 80% splnený 

 

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2021 : 

 

Slovenská chránená dielňa s.r.o. sa v roku 2021 rozhodla transformovať chránenú dielňu na 

sociálny podnik. Svoj hlavný cieľ, ktorým je v sociálnom podniku dosahovanie merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu, dosahovala spoločnosť v oblasti podpory zamestnanosti. 

V roku 2021 sme nakúpili 4 nové stroje v rámci dlhodobého majetku, ktoré boli financované 

z podnikateľskej činnosti. Z tej boli financované aj ostatné náklady spoločnosti okrem miezd, 

na ktoré boli použité vyrovnávacie príspevky.  

V roku 2021 sme disponovali a naďalej disponujeme dielňou na manuálne a baliace práce, 

cukrárskou, kreatívnou, krajčírskou a grafickou dielňou.   

Hlavnou pracovnou činnosťou v roku 2021 boli drobné manuálne práce so zdravotne 

nezávadným materiálom, ktoré vykonávame celoročne. Medzi tieto práce patrí predovšetkým 

kompletizácia skrutkových zostáv, skladanie plastových napájačiek pre drobné zvieratá, 

strihanie bublinkovej fólie, triedenie drobných komponentov, skladanie kartónových krabičiek 

a podobne. Taktiež aj krajčírska dielňa je pre nás veľmi dôležitá, kvôli šitiu a  úprave 

pracovného a športového oblečenia. V grafickej dielni sme vyrábali a potláčali reklamné 

predmety rôznymi technikami, ktoré prezentujeme na našej webovej stránke. Vo 4. kvartáli 

v roku sem sa venovali v rámci cukrárskej dielne pečeniu čajového pečiva a medovníkov, 

k čomu priamo patrí aj  balenie vianočných balíčkov v kreatívnej dielni. V týchto balíčkoch 

najčastejšie balíme okrem nami upečeného vianočného pečiva, napríklad reklamné a darčekové 

predmety a textil, farmárske potraviny, nami balený med, sypané čaje prípadne kávu. 

Portfólium našich služieb je veľmi rozmanité, snažíme sa, aby sme oslovili čo najviac klientov 

a mohli naďalej pokračovať v dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu. 
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V budúcom období, je naším hlavným cieľom udržanie aktuálneho počtu zamestnancov 

a plnenie našich podnikateľských plánov a cieľov.  

Slovenská chránená dielňa s.r.o ako : 

• sociálny podnik uskutočňuje pre všetkých zamestnancov pravidelné školenia, 

• sociálny podnik zohľadňuje závery zo zdravotných posudkov lekárov a zamestnancom 

zaradeným v sociálnom podniku vytvára podmienky tak, aby boli spôsobilí na výkon 

práce, najmä umožňuje zamestnancom častejšie prestávky v práci,  

• pri prideľovaní práce zamestnancom zamestnávateľ dbá aby boli dodržiavané 

odporúčania: 

• zamestnanci, ktorých sa to týka, aby nezdvíhali ťažšie bremená, aby nezaťažovali 

chrbticu, nepreťažovať oči, 

• sociálny podnik sám upozorňuje zamestnancov, ktorí sú zaradení v sociálnom podniku, 

aby aj oni sami dodržiavali všetky odporúčania zo zdravotných posudkov. 

Rozdelenie zisku spoločnosti : 

Plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb, doplnenie rezervného fondu do výšky 

v zmysle článku X., uhradenie neuhradenej straty minulých období, posilnenie sociálneho 

vplyvu podľa zákona č.112 /2012 Z.z. na iné účely stanovené VZ, rozdelenie medzi 

spoločníkov podľa splatených vkladov, verejnoprospešný podnik použije 100 % zo svojho 

zisku po zdanení a po úhrade zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného 

sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti. Pri rozdelení zisku za sledované 

obdobie podnik bude postupovať podľa príslušných článkov spoločenskej zmluvy 

vymedzených v predchádzajúcom texte. Určitú časť použije pre odmeny zamestnancom, ako 

ich podporu, predovšetkým aj s dôvodu zvyšujúcich sa cien životných nákladov. Zvyšná suma 

zisku bude preúčtovaná na účet k ziskom z minulých období. O ďalšom spôsobe refinancovania 

zisku bude rozhodovať vedenie spoločnosti v priebehu roku 2022.  

 

b) účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých: 

 

Registrovaný sociálny podnik je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa 

osobitného predpisu. Účtovným obdobím registrovaného sociálneho podniku je kalendárny rok. 

Registrovaný sociálny podnik je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť 

vykonávanú ako registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov.   

 

Ak  nie je  možné  v  účtovníctve  zabezpečiť  preukázanie  činnosti  registrovaného sociálneho 

podniku prostredníctvom tvorby analytických účtov, registrovaný  sociálny podnik je povinný 

viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie. Registrovaný  sociálny podnik je  

povinný  mať účtovnú  závierku  a výročnú  správu overenú štatutárnym audítorom, ak 

a) príjem  verejných  prostriedkov  a podielov  zaplatenej  dane  v účtovnom  období,  za ktoré 

je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur alebo 

b) všetky  príjmy  registrovaného  sociálneho podniku  v účtovnom  období,  za ktoré je  účtovná 

závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur. 
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Účtovná závierka bola zostavená podľa § 14 zákona č.12/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a 

sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 17 Zákona č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve. 

 

Zhodnotenie základných údajov uvedených v účtovnej závierke:  v Eur 

 
  2021 2020 Rozdiel % 

SPOLU MAJETOK  442 187 419 204 22 983 5% 

Neobežný majetok  56 160 44 764 11 396 25% 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0   

Dlhodobý hmotný majetok 56 160 44 764 11 396 25% 

Obežný majetok  384 767 374 440 10 327 3% 

Zásoby 5 429 9 689 -4 260 -44% 

Krátkodobé pohľadávky celkom 173 650 140 289 33 361 24% 

Pohľadávky z obchodného styku 136 152 120 392 15 760 13% 

Daňové pohľadávky 35 993 17 682 18 311 104% 

Iné pohľadávky 1 505 2 215 -710 -32% 

Finančné účty  205 688 224 462 -18 774 -8% 

Časové rozlíšenie 1 260 0 1 260   

 
  2021 2020 Rozdiel % 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY  442 187 419 204 22 983 5% 

Vlastné imanie  314 014 304 622 9 392 3% 

Základné imanie  5 000 5 000 0 0% 

Zákonné rezervné fondy  5 574 5 574 0 0% 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 229 047 269 387 -40 340 -15% 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 

74 393 24 661 49 732 202% 

Záväzky celkom 128 173 114 582 13 591 12% 

Dlhodobé záväzky  1 491 -106 1 597 -1507% 

Dlhodobé rezervy 0 0 0   

Dlhodobé bankové úvery  0 0 0   

Krátkodobé záväzky celkom 116 529 114 688 1 841 2% 

Záväzky z obchodného styku  19 905 53 208 -33 303 -63% 

Záväzky voči spoločníkom a združeniu  451 451 0 0% 

Záväzky voči zamestnancom 26 637 17 601 9 036 51% 

Záväzky zo sociálneho poistenia  13 039 9 253 3 786 41% 

Daňové záväzky a dotácie  56 497 34 175 22 322 65% 

Krátkodobé rezervy 10 153 0 10 153   

Bežné bankové úvery  0 0 0   

Časové rozlíšenie súčet 0 0 0   

     

 
 

    

     

  2021 2020 Rozdiel % 

Čistý obrat 775 068 685 774 89 294 13% 

Výnosy z hospodárskej činnosti 
celkom 

920 982 731 366 189 616 26% 

Tržby z predaja tovaru  836 0 836   

Tržby z predaja vlastných výrobkov  496 149 0 496 149   

Tržby z predaja služieb  278 083 685 774 -407 691 -59% 
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Tržby z predaja dlhodobého majetku a 
materiálu  

3 500 0 3 500   

Ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti  

142 414 45 592 96 822 212% 

Náklady na hospodársku činnosť 
celkom 

825 458 698 119 127 339 18% 

Náklady vynaložené na obstaranie 
predaného tovaru  

354 0 354   

Spotreba materiálu, energie a 
ostatných neskladovateľných 
dodávok  

393 977 401 603 -7 626 -2% 

Služby  74 169 79 602 -5 433 -7% 

Osobné náklady  325 133 190 449 134 684 71% 

Dane a poplatky  832 798 34 4% 

Odpisy a opravné položky k 
dlhodobému majetku  

24 374 25 224 -850 -3% 

Zostatková cena predaného 
dlhodobého majetku a predaného 
materiálu 

3 688 0 3 688   

Ostatné náklady na hospodársku 
činnosť  

2 931 443 2 488 562% 

Výsledok hospodárenia z 
hospodárskej činnosti  

95 524 33 247 62 277 187% 

Pridaná hodnota  306 568 204 569 101 999 50% 

Výnosy z finančnej činnosti 49 0 49   

Náklady na finančnú činnosť  140 1 721 -1 581 -92% 

Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti 

-91 -1 721 1 630 -95% 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie pred zdanením  

95 433 31 526 63 907 203% 

Daň z príjmov  21 040 6 865 14 175 206% 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení  

74 393 24 661 49 732 202% 

 

 

Finančná situácia, ako dôsledok efektívnosti podnikovej ekonomiky je východiskom 

diagnostikovania podnikového zdravia. Činitele, ktoré rozhodujú o zdraví podniku majú 

podobu kvantitatívnych, nefinančných výsledkov a finančných ukazovateľov. Kvantitatívne 

ukazovatele v hodnotenom období sa v ÚJ v technických jednotkách vyvíjali v súlade s 

opatreniami Covidu - 19. ÚJ zvýšila svoj odbyt a na trh dodala v technických jednotkách viac 

produkcie - vlastných výrobkov ako v predchádzajúcom období. 

 

V hodnotovom vyjadrení  ÚJ zaznamenala rast výnosov z hospodárskej činnosti o 26 % oproti 

predchádzajúcemu roku. To sa prejavilo aj vo vývoji redukovaného ukazovateľa „pridaná 

hodnota", nárast o 10 %, ktorá poukazuje na vhodný pomer sortimentnej skladby  predávanej  

produkcie  ako aj  jej  ceny. 

Cieľom ÚJ je zamerať sa na stabilizovanie a prípadnú zmenu sortimentnej skladby ponúkanej 

produkcie (výrobky s vyššou pridanou hodnotou ) a tiež aj zmenu pomeru objemu a sortimentu 

predávaných produktov pre svojich odberateľov.  

Finančné ukazovatele dávajú odpoveď na stav o finančnej situácii ÚJ. 

 

Ukazovatele likvidity celková a bežná zaznamenali nepatrný rastúci trend oproti minulému 

obdobiu, pohotová likvidita zaznamenala mierny pokles. Všetky ukazovateľ likvidity dosahujú 
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požadované štandardné hodnoty týchto ukazovateľov. V časovom - trendovom slede pozitívny 

vývoj vykazuje aj ČPK - čistý pracovný kapitál, vzrástol oproti minulému roku . Veľkosť ČPK 

veľmi starostlivo sledujú najmä potenciálni veritelia ÚJ. Vývoj ČPK za sledované obdobie 

potvrdzuje schopnosť ÚJ  bez problémov uhrádzať  budúce záväzky - nevykazuje nekrytý dlh. 

 

 

Ukazovatele likvidity 2021 2020 

Pohotová likvidita 1,77 1,96 

Bežná likvidita 3,26 3,18 

Celková likvidita 3,30 3,26 

Čistý pracovný kapitál 268 238 259 752 

 

Ukazovatele aktivity vyjadrujú ako účinne je využívaný majetok. V týchto ukazovateľoch 

zaznamenala za sledované obdobie porovnateľné hodnoty ako v predchádzajúcom roku, okrem 

doby obratu záväzkov, ktorá medziročne významne klesla. Pokles doby obratu záväzkov bol 

spôsobený nárastom tržieb v sledovanom období.  

 

Ukazovatele aktivity 2021 2020 

Doba obratu vlastného kapitálu 2,47 2,25 

Doba obratu pohľadávok 63,24 63,20 

Doba obratu záväzkov 15,30 39,81 

Doba obratu stálych aktív 13,80 15,32 

Doba obratu obežných aktív 2,01 1,83 

Doba obratu celkových aktív 1,75 1,64 

 

Ukazovatele rentability vyjadrujú výnosnosť podnikového úsilia. Odrážajú efektívnosť 

hospodárenia udaním hodnoty zisku, teda vyjadrujú intenzitu, s akou sa zhodnocuje kapitál, 

ktorý  je   v podniku   viazaný.   ÚJ   zaznamenala  kladné  hodnoty   týchto   ukazovateľov v 

sledovanom období ako v predchádzajúcom období. V roku 2021 v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom došlo k významnému nárastu všetkých nižšie uvedených 

ukazovateľov rentability. Uvedený nárast bol spôsobený hlavne nárastom hospodárskeho 

výsledku pred zdanením, ktorý medziročne narástol o 203%, v hodnotovom vyjadrení o  63 907 

EUR. 
Ukazovatele výkonnosti kopírujú ukazovatele rentability a analyzujú Výkaz ziskov a strát. V 

budúcnosti sa spoločnosť zameria na sústavné analyzovanie a vyhodnocovanie nefinančných aj 

finančných ukazovateľov, aby žiadúci vývoj činnosti spoločnosti bol rovnomerný a v súlade s 

predmetom jej činnosti. 

 

Ukazovatele rentability 2021 2020 

Rentabilita celkového kapitálu (ROI) 0,17 0,06 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 0,24 0,08 

Rentabilita majetku (ROA) 0,22 0,08 

Rentabilita obežného majetku (RCA) 0,25 0,08 

Rentabilita neobežného majetku (RFA) 1,70 0,70 

Rentabilita tržieb (ROS) 0,15 0,08 

 

Ukazovatele nákladovosti vyjadrujú spotrebu vybraných druhov nákladov na hospodárenie 

spoločnosti. Spoločnosť zaznamenala priaznivejší vývoj  redukovaného  ukazovateľa pridaná 
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hodnota, nárast o 10 %, oproti predchádzajúcemu roku 2020 , ktorý poukazuje na vhodný pomer 

skladby vyrábaného tovaru a jej ceny, podiel pridanej hodnoty na tržbách bol rastúci. 

Ukazovatele prevádzkovej nákladovosti a spotrebe materiálu a energie ako najväčšej 

nákladovej položky sú hodnotené  ako pomerne vyrovnané v sledovanom období. V 

racionálnom riadení nákladovosti má spoločnosť priestor pre zlepšenie svojej hospodárnosti.  

 

Ukazovatele nákladovosti 2021 2020 

Podiel pridanej hodnoty na tržbách 40 % 30%  

Spotreba materiálu a energie na tržbách 51 % 59% 

 

 

c) správa audítora - príloha výročnej správy 

 

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch: 

 

-  Cash flow -príloha výročnej správy 

 

A : Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti bol poznamenaný nárastom finančných 

prostriedkov. Táto skutočnosť bola ovplyvnená pozitívne hlavne hospodárskym výsledkom a 

odpisom stálych aktív a negatívne nárastom stavu pohľadávok a znížením stavu krátkodobých 

záväzkov. 

B : Čistý peňažný tok z investičnej činnosti- bola poznamenaná úbytok peňažných prostriedkov 

a to obstarávaním stálych aktív 

C : Čistý peňažný tok z finančnej činnosti - bola poznamenaná úbytkom finančných 

prostriedkov z dôvodu výplaty podielov na zisku. 

Celkový tok finančných prostriedkov bol záporný z dôvodu, že súčet peňažných tokov 

z investičnej a finančnej činnosti bol vyšší ako čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti. 

 

 

e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov: 

 

V podvojnom účtovníctve platí aktuálny princíp - časové rozlišovanie nákladov a výnosov. 

Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia a nie do obdobia, v 

ktorom sa prejavujú ako príjmy, resp. výdavky. Účtuje sa teda v období, v ktorom výkon nastal, 

nie vtedy, keď došlo k jeho zaplateniu. Môže tak dôjsť k časovému, alebo vecnému nesúladu. 

Práve preto je potrebné sledovať nielen hospodársky výsledok spoločnosti, ale aj jej cash flow, 

ktorý bol analyzovaný v bode d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch. V sledovanom 

období bol hospodársky život podnikateľov ako aj štátu vážne poznačený koronavírusom Covid 

- 19. Vzhľadom na túto mimoriadnu situáciu  pri prehľade príjmov v členení   podľa   zdrojov   

sa   prikláňame   k   použitiu   tržieb   ako   príjmov   zachytených v účtovníctve účtovnej 

jednotky  ako výnosy -tržby. 

Čistý obrat podniku narástol medziročne o 13 %, výnosy narástli o 26 %.  

Štruktúra výnosov v sledovanom období : 

Výnosy spolu -  100 % 

Tržby za vlastné výrobky -  54 % 

Tržby z predaja služieb - 30 % 

Tržby z predaja dlhodobého majetku - 1 % 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti - 15 %. 
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Z analýzy tržieb vidieť, že jadrom výnosov sú tržby za vlastné výrobky a tržby z predaja 

služieb, ktoré predstavujú hlavnú činnosť predmetu činnosti registrovaného sociálneho 

podniku, na čom je aj činnosť registrovaného sociálneho podniku postavená. Z ostatných 

výnosov hospodárskej činnosti, ktoré sú vo výške 142 tis. Eur najvyšší podiel predstavujú 

dotácie sociálnemu podniku vo výške 93 %. 

 

f ) stav a pohyb majetku a záväzkov: 

 

Majetok celkom zaznamenal medziročný nárast o 5%, v hodnotovom vyjadrení o 23 tis. EUR. 

Na tomto náraste mal podiel - nárast neobežného majetku o 11 tis. EUR, ktorého podiel na 

celkovom majetku 13 % a nárast obežného majetku o 10 tis. EUR, ktorého podiel na celkovom 

majetku 87 %. Pri náraste obežného majetku bol nárast krátkodobých pohľadávok o 24 %, 

v hodnotovom vyjadrení o 33 tis. EUR, pokles finančného majetku o 8%, v hodnotovom 

vyjadrení o 19 tis. EUR a pokles zásob o 44%, v hodnotovom vyjadrení o 4 tis. EUR. Podiel 

obežného majetku na celkovom majetku je na úrovni 87 %, čo predstavuje významný zdroj 

likvidity, ktorý súvisí s hlavnou činnosťou spoločnosti a to, predajom vlastných výrobkov a 

služieb. 

 

Hospodárenie s pohľadávkami bolo na obdobnej úrovni ako v predchádzajúcom roku, doba 

obratu pohľadávok z obchodného styku bola v roku 2021 aj v roku 2020 na úrovni 63 dní. Je 

dôležité, aby spoločnosť kontrolovala odberateľov, aby platili svoje záväzky v stanovených 

termínoch. V splatnosti pohľadávok nenastala v sledovanom období významná zmena, 

spoločnosť vyžaduje od odberateľov dodržiavanie termínov splatnosti pohľadávok. Pokles 

finančných prostriedkov bol spôsobený vyplatením podielov na zisku. 

 

Záväzky medziročne narástli o 12%, v hodnotovom vyjadrení o 14 tis. EUR. Tento nárast bol 

spôsobený hlavne nárastom rezerv o 10 tis. EUR. Podiel celkových záväzkov na majetku 

spoločnosti je vo výške 29%. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť má nízku zadlženosť, 

pretože vlastné zdroje tvoria až 71% z celkovej hodnoty majetku. Táto skutočnosť je spôsobená 

tým, že spoločnosť vygenerované zisky z minulých rokov ponecháva v spoločnosti na jej ďalší 

rozvoj, nerozdelené zisky tvoria 73% vlastných zdrojov. Nízka zadlženosť sa prejavuje aj 

poklese doby obratu záväzkov, ktorá v roku 2020 bola 40 dní  a v roku 2021 poklesla na 15 dní. 

g) zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu 

kalendárneho roka: 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho pôsobnosť je vymedzená 

Spoločenskou zmluvou spoločnosti , právnymi predpismi a Obchodným zákonníkom. Práva a 

povinnosti spoločníkov ustanovujú právne predpisy, Obchodný zákonník a spoločenská zmluva 

spoločnosti. 

Orgánmi spoločnosti sú:  

• valné zhromaždenie 

• štatutárny orgán  

Zloženie orgánov spoločnosti: 

Valné zhromaždenie je tvorené jediným spoločníkom spoločnosti p. Alenou Kopúnovou, ktorej 

100% vklad je vo výške 5 000 EUR. 
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Štatutárny orgán :  

Alena Kopúnová - konateľ 

Mgr. Petra Kaasová – konateľ od 6.7.2021 

Za spoločnosť podpisuje a koná v jej mene konateľ - samostatne. 

Poradný výbor SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, s.r.o. registrovaný sociálny podnik – 

predseda Beáta Andrisová 

h) údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom 

registrovaného sociálneho podniku: 

Registrovaný sociálny podnik má ustanovený poradný výbor. Poradný výbor sa zúčastňuje na 

fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu 

registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

a) prerokovaním, 

b) právom na informácie, 

c) kontrolnou činnosťou. 

Registrovaný sociálny podnik prerokuje s poradným výborom najmä 

a) dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti, 

b) stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je 

ohrozená zamestnanosť, 

c) zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok, 

d)rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných 

podmienkach,  

e) obmedzenie alebo zastavenie činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo jeho časti, 

zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy registrovaného sociálneho podniku, 

f) opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu bezpečnosti a 

zdravia pri práci. 

Registrovaný sociálny podnik informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase poradný 

výbor o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. 

Registrovaný sociálny podnik môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by ho mohli 

poškodiť, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné. 

Poradný výbor sociálneho podniku zasadal počas roka 2021 pravidelne každé tri mesiace, o 

čom sú vedené zápisnice ktoré sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti SLOVENSKÁ 

CHRÁNENÁ DIELŇA, s.r.o.  
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Poradný výbor má 3 členov. V sledovanom období vykonával pravidelné zasadnutia , na 

ktorých postupoval podľa prijatého Interného dokumentu č.01/2021 „ Poradný výbor Slovenská 

chránená dielňa s.r.o. registrovaný sociálny podnik" - ktorý vymedzuje činnosť, práva a 

povinnosti Poradného výboru. Počet zasadnutí poradného výboru do vypracovania Výročnej 

správy boli 4 zasadnutia - z každého zasadnutia poradného výboru bola spísaná zápisnica, ktorá 

je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.  
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           Prehľad peňažných tokov (Cash flow statements)  

 nepriama metóda vykazovania peň.tokov z prevádzkovej činnosti  

 SLOVESNKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, s.r.o.  

 (1.1.2021 - 31.12.2021)  

Označenie Názov položky 
Bežné 

účt.obdobie 

 Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 95 433 

 A.1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z 

príjmov 
37 354 

 A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 374 

 A.1.2. 
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri 

vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja  
3 688 

 A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku   

 A.1.4. Zmena stavu rezerv 10 153 

 A.1.5. Zmena stavu opravných položiek   

 A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov -1 260 

 A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   

 A.1.8. Úroky účtované do nákladov   

 A.1.9. Úroky účtované do výnosov   

 A.1.10. 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka 
  

 A.1.11. 
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka 
  

 A.1.12. 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný 

ekvivalent 
-188 

 A.1.13. 
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, 

s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov 
587 

 A.2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto prehľadu rozumie rozdiel medzi 

obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú 

súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti 

-48 302 

 A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti -33 361 

 A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti -19 199 

 A.2.3. Zmena stavu zásob 4 258 

 A.2.4. 
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 

prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
  

  
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.) 
84 485 

 A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností   

 A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností   

 A.5. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 

činností 
  

 A.6. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

finančných činností 
  

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S +A.1. až A.6.) 84 485 

 A.7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 

činností alebo finančných činností (+/-) 
-2 300 

 A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť   

 A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť   
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 A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti  (súčet Z/S + A.1. až A.9.) 82 185 

 B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku   

 B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -39 459 

 B.3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s 

výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 

na predaj alebo na obchodovanie 

  

 B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku   

 B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku 3 500 

 B.6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 

cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj 

alebo na obchodovanie 

  

 B.7. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je 

súčasťou konsolidovaného celku 
  

 B.8. 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, 

ktorá je súčasťou konsolidovaného celku 
  

 B.9. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou 

dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku 
  

 B.10. 

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s 

výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 

celku 

  

 B.11. 
Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného 

nájomcom 
  

 B.12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností   

 B.13. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 

činností 
  

 B.14. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak 

sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti 
  

 B.15. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa 

tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti 
  

 B.16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností   

 B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť   

 B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť   

 B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť   

 B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť   

 B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti  (súčet B.1. až B.20.) -35 959 

 C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní -65 000 

 C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov   

 C.1.2. 
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, 

ktorá je účtovnou jednotkou 
  

 C.1.3. Prijaté peňažné dary   

 C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi   

 C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov   

 C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou   

 C.1.7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou 

osobou, ktorá je účtovnou jednotkou 
-65 000 

 C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania   

 C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti   

 C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov   

 C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov    

 C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky   
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 C.2.4. 
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej 

banky 
  

 C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek   

 C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek   

 C.2.7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej 

veci 
  

 C.2.8. 
Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku 

používaného a odpisovaného nájomcom 
  

 C.2.9. 
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti 

účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov 
  

 C.2.10. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z 

finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti 

prehľadu peňažných tokov 

  

 C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností   

 C.4. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností 
  

 C.5. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak 

sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti 
  

 C.6. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa 

považujú za peňažné toky z investičnej činnosti 
  

 C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností   

 C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť   

 C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť   

 C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) -65 000 

 D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C) -18 774 

 E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 224 462 

 F. 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred 

zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka 

205 688 

 G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
  

 H. 
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, 

upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
205 688 

 


