
Príloha č. 2

Štatútu ASB GALA 2021

Podmienky kvalifikácie a hodnotiace kritériá pre kategórie ASB Stavebná

firma roka

Čl. I

Podmienky kvalifikácie

1. Kvalifikovaný subjekt spĺňa nasledujúce podmienky:

 Spoločnosť v klasifikácii SK NACE v databáze ŠÚ SR patrí do divízie
41, 42, 43 v sekcii F – Stavebníctvo.

 Spoločnosť má hlavný zdroj tržieb zo stavebnej realizačnej činnosti, 
ktorej výsledkom je inžinierska alebo pozemná stavba. Z tejto 
kategórie sú vyňaté spoločnosti s hlavným zdrojom príjmov 
z výstavby elektronických komunikačných sietí a vedení, rozvodov 
elektriny a televíznych káblových rozvodov, ktoré sa na účely 
ocenení ASB GALA nepovažujú za štandardné stavebné realizačné 
spoločnosti.

 Spoločnosť funguje na voľnom trhu na území Slovenskej republiky.
 Ide o právnickú osobu s obratom minimálne 5 mil. eur.
 Nejde o organizačnú zložku zahraničných právnických osôb.
 Spoločnosť nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo v likvidácii.
 Spoločnosť má v Registri účtovných závierok uložené tri 12-mesačné

účtovné závierky za posledné tri roky.

2.  Kvalifikovaná  spoločnosť  zároveň  na  základe  údajov  z účtovných
výkazov  preukazuje  svoju  aktivitu,  teda  za  hodnotené  účtovné  obdobia
vykazuje:

 nenulové tržby z realizácie svojich výkonov, náklady hospodárskej
činnosti a majetok,

 súčet jeho výnosov z hospodárskej a finančnej činnosti je väčší ako
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením,

 nenulové  základné  imanie,  ktoré  je  súčasne  zhodné  s údajom
o výške základného imania v OR SR.

3. Spoločnosti, ktoré môžu byť kvalifikované, sa rozdelia podľa skutočnej
výšky tržieb za rok 2020 na tri veľkostné kategórie: 

 ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu nad 35 mil. €, 
 ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu min. 10 mil. a max. 35

mil. €, 
 ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu min. 5 mil. a max. 10

mil. €.

4. Vyhlasovateľ ocenení si vyhradzuje právo nezaradiť medzi kvalifikované
subjekty  spoločnosti,  ktoré  nespĺňajú  kritériá  podnikateľskej  etiky
a morálky.



Čl. II

Hodnotiace kritériá

1. Hodnotiace kritériá pre všetky kategórie ASB Stavebná firma vychádzajú
z údajov účtovnej závierky: 

 hodnota realizovanej produkcie – tržby,
 objem hlavných nákladov na produkciu (výrobná spotreba, osobné 

náklady, odpisy dlhodobého majetku),
 objem opakovateľného zisku a celkového zisku,
 objem majetku a spôsob jeho financovania,
 počet zamestnancov.

2. V hodnotiacich kritériách sa prihliada aj na ďalšie faktory:

 dlhy po lehote splatnosti voči štátnym inštitúciám, 
 udelené pokuty, 
 nelegálne zamestnávanie, 
 exekúcie.

3. Kritériá vstupujú do komplexného hodnotenia podľa stanovených váh
parametrov. 

Čl. III

Overenie a doplnenie informácií

1.  Hodnotená  môže  byť  len  spoločnosť,  ktorá  má  k 1. 7. 2021  uloženú
v Registri účtovných závierok úplnú a správnu účtovnú závierku za účtovné
obdobie  končiace  31. 12. 2020  (v prípade  účtovného  obdobia
hospodárskeho  roka  sa  zohľadnia  účtovné  závierky,  ktorých  začiatok
účtovného obdobia je pred 1. 7. 2020). 

2.  V prípade  chyby  v účtovnej  závierke,  resp.  jej  neuloženia  v Registri
účtovných  závierok  môže  JAGA  GROUP  požiadať  danú  spoločnosť
o doplnenie požadovaných informácií na základe dotazníka. Ak spoločnosť
do stanoveného termínu nedoplní  žiadané informácie  formou dotazníka,
nemôže byť kvalifikovaná ani hodnotená. V prípade, že požadované dáta
dodá, bude zaradená do hodnotenia rovnocenne s ostatnými subjektmi.

3. V prípade, že spoločnosť odmietne nomináciu, nebude nominovaná.


