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Úvod
"Komu sa z vymierania prírody a klimatickej krízy zatočí hlava, až spadne na zem, ani
netuší, že možno pristál na riešení. Na pôde.", napísal Andrej Barát v článku Pravdy pod
názvom "Hľadáte nádej? Možno na nej práve stojíte".
Aj keď je život kľúčovou zložkou pôdy, v škole sme sa učili, že pôda je neživá. Pritom je
presný opak pravdou. Pôda bez života je len prachom odovzdaným napospas
prírodným živlom, vetru a vode, ako to pozorujeme stále častejšie na väčšine našich
polí. Živú pôdu od neživej odlišuje nespočet prospešných vlastností a funkcií:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Transformuje a syntetizuje živiny
Viaže vodu a čistí ju
Dýcha
Viaže atmosférický uhlík
Viaže dusík
Tvorí štruktúru a zabraňuje erózii
Zvyšuje imunitu rastlín pred patogénmi
Odbúrava toxíny
Umožňuje vyššie výnosy a nižšie náklady v poľnohospodárstve

Tieto vlastnosti získava pôda nielen vďaka dážďovkám ale aj prostredníctvom
neviditeľných húb, baktérií, prvokov, nematód, atď., ktoré máme možnosť pri
optimálnych podmienkach kompostovaním množiť a do degradovaných pôd doplniť
tak, aby boli pestované plodiny, trávnik, či stromy vitálne ako v zdravej prírode, t.j. aj
bez množstva pesticídov a hnojív. A ďalej, aby sme po konzumácii takto dopestovanej
zeleniny, ovocia a iných plodín boli vitálni a zdraví aj my ľudia.
Preto sme v auguste 2020 založili spoločnosť Živá Záhrada, s.r.o. a neskôr ju registrovali
ako sociálny podnik, ktorého hlavným cieľom je obnova života v pôde. Na nasledovných
stránkach Vás pozývame nahliadnuť do prvých mesiacov nášho fungovania.

Názov spoločnosti:
Živá Záhrada, s.r.o.
Dátum zápisu do obchodného registra 11.08.2020
okresného súdu Trnava, vložka č. 47317/T:
Dátum priznania štatútu r.s.p.:
28.09.2020
Sídlo:
M.R.Štefánika 260/30, 92041 Leopoldov
Adresa prevádzkarne zapísanej v ž. registri: Spoločnosť vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021
nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá nie je
zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii1.
Druh registrovaného sociálneho podniku:
Integračný
Všeobecný registrovaný sociálny podnik
Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do Poradný výbor
správy RSP v zmysle základného dokumentu
spoločnosti2:
27.9.2021
Dátum zriadenia poradného výboru3:
4
Voľby
Spôsob kreovania poradného výboru :
RSP m á vypracovaný interný dokument pre RSP vytvoril smernicu kreovania poradného
p o r a d n ý v ý b o r . D á t u m y z a s a d n u t í výboru. Poradný výbor zasadol prvýkrát 27.9.2021,
poradného výboru v kalendárnom roku 2021: druhýkrát 22.12.2021
RSP má vypracované zápisnice zo všetkých Zápisnice poradného výboru z 27.9.2021 a
zasadnutí poradného výboru
22.12.2021
Počet členov poradného výboru k 31.12.2021:
3 členovia
Druh a počet zainteresovaných osôb – 1 priamo zainteresovaná osoba
členov poradného výboru k 31.12.2021:
2 nepriamo zainteresované osoby
Orgány RSP:
Valné zhromaždenie

Ing. Juraj Baľák, PhD
PhDr. Lucia Baľák Lukáňová
Konatelia
Ing. Juraj Baľák, PhD
PhDr. Lucia Baľák Lukáňová
Poradný výbor
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nastali
zmeny v zložení jeho orgánov 5. Boli zvolení 3
členovia poradného výboru.
Reinvestícia zisku v zmysle §5 odsek 1, RSP sa zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne
písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnutie
základného dokumentu:
hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného
PSV.
R S P v kalendárnom roku 2021 nemenil % výšky
zisku, ktoré sa zaviazal používať na dosiahnutie
hlavného cieľa6.
Účtovanie v zmysle §14 odsek 1 a 2 zákona R S P účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
o SE
pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.
RSP vo svojom účtovníctve osobitne sleduje
činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom
tvorby analytických účtov.
O v e r e n i e účtovnej závierky a výročnej RSP nie je povinný mať účtovnú závierku a výročnú
správy štatutárnym audítorom v zmysle §14 správu overenú štatutárnym audítorom7.

1 Oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
2 Poradný výbor alebo Demokratická správa
3 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)

4 Dočasné menovanie alebo Voľby
5 Ak áno, popísať zmeny
6 Oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
7  Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak 1) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za
ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo 2) všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je
účtovná závierka zostavená, presiahnu 500.000 €.
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odsek 3 zákona o SE
Hlavným cieľom RSP v zmysle základného
dokumentu spoločnosti je poskytovanie
spoločensky prospešnej služby v oblasti:

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Služby na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej
kultúry a/alebo
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a
informačné služby a/alebo
Tvorba a ochrana životného prostredia a
ochrana zdravia obyvateľstva a/alebo
Obnova pôdneho mikrobiómu
Laboratórne analýzy mikrobiómu pôdy a
kompostu
Poradenstvo v oblasti obnovy mikrobiálnej
biomasy pôdy
Výskum a vývoj prírodných kompostových
prípravkov
Vývoj nástrojov a zariadení využiteľných pri
obnove pôdy a ochrane životného
prostredia
Vzdelávacie aktivity

Spôsob merania pozitívneho sociálneho Integračný podnik: Percentom zamestnaných
vplyvu v zmysle základného dokumentu a z n e v ý h o d n e n ý c h a l e b o z r a n i t e ľ n ý c h o s ô b
v zmysle príslušných ustanovení zákona z celkového počtu zamestnancov spoločnosti.
Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý,
o SE8:
ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento
zraniteľných alebo znevýhodnených osôb v zmysle
príslušných ustanovení zákona o SE.
Tvorba a ochrana životného prostredia:

•

Počtom laboratórnych analýz mikrobiálnej
biomasy pôdy.

•

Množstvom kompostu alebo tekutých
prípravkov z kompostu vyrobených na
mieru.
Výskum, vývoj a vedecko-technické služby: Počtom
hodín odpracovaných na vývoji nových nástrojov,
prístrojov a zariadení potrebných k obnove pôdy a
zariadení súvisiacich s ochranou životného
prostredia.
Vzdelávanie: Počtom prednášok usporiadaných na
tému pôdneho mikrobiómu, obnovy pôdy alebo
výživy a zdravia človeka.
RSP v kalendárnom roku 2021 nezmenil merateľný
pozitívny sociálny vplyv9.

Predmety činnosti RSP podľa obchodného registra:
1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
3. Výroba potravinárskych výrobkov
4. Výroba nápojov
5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
6. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava

a údržba
7. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických
produktov
8. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a
cementu
9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
10. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
11. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
12. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
13. Výroba sviečok a tieniacej techniky
14. Výroba zdravotníckych pomôcok
15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
18. Prípravné práce k realizácii stavby
19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8
9



Resp. znenie v zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok vyšší ako stanovuje zákon o SE v § 12 ods. 2


Oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
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21. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

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

vrátane prípojného vozidla
23. Sťahovacie služby
24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
25. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu
26. Prevádzkovanie výdajne stravy
27. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských
podujatiach
28. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
29. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
30. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
31. Inžinierska činnosť, cenotvorba stavebných prác, projektovanie a konštruovanie
elektrických zariadení
32. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
33. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných
vied
34. Dizajnérske činnosti
35. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
36. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej
správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených
oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
37. Prenájom hnuteľných vecí
38. Čistiace a upratovacie služby
39. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
40. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na
vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
41. Poskytovanie sociálnych služieb
42. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu
43. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
44. Poskytovanie služieb osobného charakteru
RSP v kalendárnom roku 2021 nemenil predmety činnosti10.
RSP v kalendárnom roku 2021 vykonal nasledovné relevantné činnosti:
• Výberová prednáška SPU Nitra (26.10.2021)
• Projekt TTSK - zveľadenie verejného zanedbaného priestoru okolo haly,
infotabule, nástenné maľby života v pôde spolu s vernisážou a koncertom pre
pôdu s cieľom zvýšiť povedomie o vzťahoch kompostovania s prospešným
pôdnym mikrobiómom a obnovou pôdy
• Prednášky pre žiakov ZŠ a odbornú / laickú verejnosť
• Kompostovanie
• Laboratórne analýzy
• Záhradné práce aj s využitím sociálnych poukážok
10



Oznamovacia povinnosť v zmysle § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch.

Fotodokumentácia z činností RSP v kalendárnom roku 2021:

Foto 1: Prednáška o kompostovaní pre žiakov ZŠ Krakovany

Foto 2: Príprava záhradných prác občanom
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Foto 3: Projekt TTSK - koncert pre pôdu, nástenné maľby života v pôde, zveľadenie verejného priestoru

Foto 4: Aplikácia biologicky kompletného kompostu

Vybavenie pre poskytovanie záhradných služieb

Foto 5: Strojové vybavenie v užívaní RSP nadobudnuté pred priznaním štatútu

Vybavenie kompostárne, laboratória a príprava na vývoj

Foto 6: Obracač kompostu a vybavenie laboratória nadobudnuté pred priznaním štatútu RSP

Foto 7: Vývoj nástrojov a zariadení
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Prístup k obnove mikrobiómu pôdy

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021:

•

Nemal vyhlásený konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku a nebol zrušený konkurz pre nedostatok
majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je
v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii.

•

Nesplynul* a l e b o sa nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným
sociálnym podnikom. R S P zároveň vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021, sa
nerozdelil11.

Vyhodnotenie dosiahnutia pozitívneho sociálneho vplyvu v kalendárnom roku 2021:

•

RSP splnil cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho
vplyvu (PSV) v oblastiach:

◦ Tvorba a ochrana životného prostredia dosiahnutím počtu laboratórnych
analýz mikrobiálnej biomasy pôdy.

◦ Výskum, vývoj a vedecko-technické služby počtom hodín odpracovaných na
vývoji nových nástrojov, prístrojov a zariadení potrebných k obnove pôdy a
zariadení súvisiacich s ochranou životného prostredia.

◦ Vzdelávanie počtom prednášok usporiadaných na tému pôdneho
mikrobiómu, obnovy pôdy alebo výživy a zdravia človeka.

11



12



•

RSP nesplnil cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného PSV v oblasti 12: Tvorba a
ochrana životného prostredia množstvom kompostu alebo tekutých prípravkov z
kompostu vyrobených na mieru a služby na podporu regionálneho rozvoja a
zamestnanosti. Ako nový podnik RSP zahájil činnosť ako integračný a všeobecný
RSP len v poslednom kvartáli roka 2020. Naplnenie tohoto cieľa bude možné v
nasledovnom roku v rámci výnimky s odkladom plnenia povinností maximálne do
12 mesiacov odo dňa priznania štatútu RSP.

•

Ako RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou, RSP nesplnil v kalendárnom roku
2021 podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte
zamestnancov, v zmysle § 7 ods.5 zákona o SE spoločnosť preukáže splnenie
podmienky do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu RSP.

V prípade rozdelenia RSP pridať text: "V prípade rozdelenia RSP, osoby, na ktoré prešlo imanie RSP boli / neboli
registrovanými sociálnymi podnikmi."
Vrátane odôvodnenia.

RSP získal nasledujúci majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného
príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov:
Popis majetku

Spôsob
nadobudnutia,
resp. typ
podpory

-

Vyradený z
Zostatková cena
obchodného
pri vyradení /
majetku
prevode k 31.12.
ku dňu:

-

-

-

Prevedený
na iný RSP
áno / nie

Prevedený na
inú spoločnosť
ako RSP
áno / nie

-

-

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021:

13
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•

nevyužil servisné poukážky.

•

nevyužil zníženú sadzbu DPH 10%.

•

nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní.

•

neprijal verejné prostriedky13 podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené
náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme
dotácie, nenávratného fnančného príspevku alebo podmienečne vratného
fnančného príspevku.

•

plnil obmedzenia v zmysle § 24 odek 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 2019 a zároveň 2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití
priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny
rok 2019, pričom 3) suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej
mzdy14.

•

nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP15.

•

neodoberal tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je registrovaným
sociálnym podnikom16.

•

nedodával tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie
je registrovaným sociálnym podnikom17.

•

nedodával tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou18.

•

vzal úver alebo pôžičku od závislej osoby. Ak si RSP vzal úver alebo pôžičku od
závislej osoby, úrok z tohto úveru alebo pôžičky nepresahuje základnú úrokovú
sadzbu podľa osobitného predpisu.

•

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 úrad19.

•

nedosiahol zisk.

•

nevyužil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.

Ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE.


Podmienky musia byť dodržané kumulatívne.


Obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality,
resp. miery opotrebenia predmetného plnenia.
Alebo pridať: "RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie
je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE."
Alebo pridať: "RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je
právnickou osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE."
Alebo pridať: "V prípade, ak dodával, celkové náklady na tieto tovary alebo služby v príslušnom kalendárnom roku
dosiahli výšku ............. eur. Najvyššia mzda v RSP za rovnaké obdobie dosiahla výšku ............. eur. RSP splnil / nesplnil*
obmedzenie obchodovania v zmysle §24 odsek 7 zákona o SE."
"V prípade, ak RSP mal nedoplatky, zaplatil / nezaplatil* ich do troch mesiacov odo dňa doručenia výzvy na
zaplatenie príslušného nedoplatku."
Výročná správa Živá Záhrada s.r.o., r.s.p. k 31.12.2021
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RSP mal v kalendárnom roku 2021 nasledujúce príjmy v členení podľa zdrojov:

•

3 251 € Trz
by z predaja tovaru

•

29 321 € Trz
by z predaja vlastnych vyrobkov a sluz
ieb

•

21 280 € Ostatne vynosy z hospodarskej cinnosti

Zhodnotenie základných údajov účtovnej uzávierky k 31. 12. 2021:

•

RSP vykázal celkový majetok brutto v sume 197 433 € a z toho zostatok
fnančných prostriedkov na bankovom účte v Slovenskej Sporiteľni v celkovej
sume 22 361 €. Hodnota vlastného imania spoločnosti v celkovej sume 197 433 €
pozostáva z vlastného imania v sume -13 091 € a záväzkov 210 524 €.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v kalendárnom roku 2021:

•

RSP dosiahol celkové výnosy z hospodárskej činnosti v sume 53 852 €. Na
opačnej strane vykázal RSP celkové náklady na hospodársku činnosť v sume 66
305 € a vykázal tak stratu z hospodárskej činnosti -12 453 €.

•

Náklady fnančnej činnosti boli v sume 5 638 €.

•

Celkové náklady hospodárenia (hospodárska a fnančná činnosť spolu) boli v
sume -71 943 €.

Prehľad o stave a pohybe majetku a záväzkov v kalendárnom roku 2021:

•

RSP eviduje vo svojom majetku výrobnú halu v obstarávacej cene 174 400 €
a zostatkovej cene k 31.12.2021 163 500 € ako aj prekopávač kompostu
v obstarávacej cene 7 572 € a zostatkovej cene k 31.12.2021 5 206 €.

•

RSP eviduje dlhodobý bankový úver vo výške 134 480 €, záväzky vo výške 7 741
€ a záväzky z titulu pôžičky od konateľa spoločnosti vo výške 63 464 €.

Použité skratky
PSV
Pozitívny sociálny vplyv
RSP
Registrovaný sociálny podnik
SE
Sociálna ekonomika

V Leopoldove, dňa 30.06.2022

"podpis"
_________________________

"podpis"
______________________________

Ing. Juraj Baľák, PhD., štatutár

PhDr. Lucia Baľák Lukáňová, štatutár

Prílohy20:
•
20



Účtovná závierka a poznámky k 31.12.2021

Správa audítora ak obrat presiahol 500.000,- Eur alebo podpora presiahla 200.000,- Eur.

