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2. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

 

 

Obchodné meno: SWEET REVELATION, s.r.o., r.s.p. 

 

Sídlo spoločnosti: Košické Oľšany 145, 044 42 Košické Oľšany 

 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.  

                                         oddiel: Sro, vložka č.23427/V 

                                         

Deň zápisu: 24.3.2009 

 

IČO: 44 659 873 

 

DIČ: 2022800329      IČ DPH: SK2022800329 

 

Výška vkladu: 7 000,-EUR 

 

SWEET REVELATION s.r.o., r.s.p.  je spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná do 

Obchodného registra dňa 24.3.2009 a štatút registrovaného sociálneho podniku bol spoločnosti 

priznaný dňa 1.1.2020 osvedčením č. 059/2020_RSP 

 

 

2. Vedenie spoločnosti 

 

Ing. Anna Kratochvílová - konateľka 

 

 

3. Majetková účasť 

 

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

Ing. Anna Kratochvílová, vo výške 7 000,-EURO. 

 

 

4. Orgány spoločnosti 

 

Orgánmi spoločnosti sú : 

A. Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti 

patrí: 

a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,; 

b) schválenie dodatkov (zmien) zakladateľskej listiny; 

c) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom 

vklade; 



d) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 

účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát; 

e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov; 

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie prokuristov spoločnosti; 

g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady, ak bude vytvorená;   

h) schválenie prevodu obchodného podielu spoločníka na tretie osoby;  

i) rozhodovanie o založení organizačných zložiek spoločnosti, o vkladoch do základného 

imania iných spoločností, o založení nových spoločností; 

j) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy; 

k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon 

alebo táto zakladateľská listina. 

2. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie aj v iných veciach, než sú uvedené 

v ods. 1 tohto článku. 

3. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného 

zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak Obchodný zákonník 

neustanovuje inak. 

4. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, pre platnosť rozhodnutia Valného zhromaždenia vo 

všetkých záležitostiach v kompetencii Valného zhromaždenia je potrebný súhlas jediného 

spoločníka.  

 

 

B. Konatelia 

 

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jej konateľ. Konateľom  spoločnosti je: 

 

Ing. Anna Kratochvílová, Húskova 31, Košice 040 11, Slovenská republika,  

dátum narodenia. 2. 7. 1965, rod. č. 655702/6971. 

 

2. Konatelia vykonávajú spoločne obchodné  vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré 

nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ 

samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.  

 

 

5. Predmet činnosti 
 

1.kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným    

prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/  

2.sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu  

3.sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb  

4.príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne 

vyrábané koncentráty a mrazené krémy  



5.príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných      

mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov  

6.predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu  

7.vedenie účtovníctva  

8.činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov  

9.prieskum trhu a verejnej mienky  

10.donášková služba  

11.oprava odevov, textilu a bytového textilu  

12.reklamné a marketingové služby  

13.textilná výroba  

14.odevná výroba  

15.výroba kožených a kožušinových výrobkov  

16.čistiace a upratovacie služby 

 

 

6.  Komentár k výsledkom činnosti 

 

 

Spoločnosť SWEET REVELATION s.r.o., registrovaný sociálny podnik vznikla v roku 2009. 

Štatút registrovaného sociálneho podniku získala 1.1.2020.  

Pozitívny sociálny vplyv dosahuje meraním percenta zamestnaných znevýhodnených 

a zraniteľných osôb čo k 31.12.2021 tvorí  85,7 % z celkového počtu zamestnancov.   

Spoločnosť mala k 31.12.2021 v stave 14 zamestnancov. 

 

Poradný výbor spoločnosti  bol zriadený 31.3.2020 vymenovaním konateľkou spoločnosti.  

Nové  voľby do poradného výboru sa konali dňa 12.11.2021. 

 

 

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

 

Ukazovateľ Merná 
jednotka 

2021 

Výnosy spoločnosti    € 221692 

Náklady spoločnosti    € 221332 

Počet zamestnancov   os 14 

 

 

 



8. Ekonomické ukazovatele 

 
 

VÝNOSY 

Z predaja služieb 11 515,00 € 

Z predaja tovaru 97 957,00 € 

Dotácie UPSVaR 112 220,00 € 

SPOLU 221 692,00 € 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2021 výšku 216 340 €. 

 

 

NÁKLADY 

Spotreba materiálu 29 752,00 € 

Náklady vynaložené na obstaranie 

predaného tovaru 

28 326,00 € 

Služby 13 337,00 € 

Mzdové náklady 103 473,00 € 

Zákonné sociálne poistenie 33 165,00 € 

Zákonné sociálne náklady 5 939,00 € 

Dane a poplatky 1 649,00 € 

Ostatné náklady na hosp. činnosť 5 691,00 € 

SPOLU 221 332,00 € 

 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2021 výšku 221 332 € pričom podstatnú časť nákladov 

tvorili mzdové náklady. 
 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 
Dlhodobý hmotný majetok 260 000,00 € 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 € 

Neobežný majetok 260 000,00 € 

Krátkodobé pohľadávky 10 687,00 € 

Pokladnica                                       7 058,00€ 

Ceniny                                    1 485,00€ 

Bankové účty 550,00 € 

Obežný majetok 198 212,00 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Štruktúra zdrojov v spoločnosti 
Vlastné imanie 57 957,00 € 
Základné imanie 7 000,00 € 

Kapitálové fondy 0,00 € 

Fondy zo zisku 0,00 € 

VH minulých rokov 50 597,00 € 

VH za účtovné obdobie 360,00 € 

Záväzky  

Rezervy 2 990,00 € 

Krátkodobé záväzky 180 082,00 € 

Zamestnanci 6 772,00 € 

Zúčtovanie s orgánmi sp a zp 4 281,00 € 

Dane           0            € 

 

 

 

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2021 

 

 

Pozícia  Počet zamestnancov 

Predavač/ka  1 

Predavač/ka -  Upratovač/ka 4 

Predavačka -  Pomocníčka v domácnosti 1 

Predavač/ka  -  Upratovač/ka – Pomocník/čka v domácnosti 2 

Administratívny pracovník - predavač 1 

Web dizajnér / predavačka 1 

Skladníčka - Upratovač/ka – Pomocník/čka v domácnosti 1 

Nákupca – odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a 

zásobovanie 

1 

Pracovný asistent 2 

Spolu 14 

 

 

10. Použitie úľavy na dani z príjmov 

 

Keďže v roku 2021 sme mali maloobchodnú prevádzku zatvorenú niekoľko mesiacov kvôli 

covidu a lockdownu, nebolo potrebné uplatňovať úľavu na dani z príjmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


