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Legislatívny rámec pre výročnú správu 
- Výročná správa vyhotovená podľa § 15 zákona č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov. Osobitné predpisy nestanovujú pre 
spoločnosť povinnosť uvádzať ďalšie údaje vo výročnej správe. 
- RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom 
účtovným obdobím RSP je kalendárny rok. 
- Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom za rok 2021 do 30.6.2022  
- Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou 
aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona 
o účtovníctve. 
- RSP má povinnosť predložiť výročnú správu najneskôr do 15. júla nasledujúceho 
kalendárneho roka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba 
ministerstvo práce), ktoré ju zverejňuje na svojom webovom sídle. 
- RSP  má povinnosť zverejniť výročnú správu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. 
 
 
Obsah výročnej správy: 

 
1. Identifikačné údaje 
2. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu 

kalendárneho roka, 
3. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny 

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

4. Účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 
5. Správa audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu, 
6. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 
7. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov, 
8. Stav a pohyb majetku a záväzkov, 
9. Údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom 

registrovaného sociálneho podniku. 
10. Ďalšie informácie 
11. Povinné prílohy 
12. Ďalšie prílohy 
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1. Identifikačné údaje – základné informácie 
 

Obchodné meno: EVENIT, s.r.o. 
IČO: 43919073 
DIČ: 2022521897 
IČ DPH: SK 2022521897 
Adresa sídla: Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob 
Obchodný register: Obchodný register 0kresného súdu Bratislava, 

Oddiel: Sro., Vložka číslo: 85960/B 
Konateľ spoločnosti: Mgr. Mária Hirnerová  
Štatutár spoločnosti: Mgr. Mária Hirnerová 
Webové sídlo spoločnosti, mail: www.evenit.sk; mail: evenit@evenit.sk 
Adresa prevádzkarne zapísanej 
v živnostenskom registri: 

90201 Pezinok, M.R.Štefánika 17 
Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je 
zostavená účtovná závierka, zmenila / nezmenila* 
adresu prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná 
v zákonom ustanovenej evidencii. 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný / sociálny podnik bývania / 
všeobecný RSP*  
Dátum priznania štatútu: 20.4.2021 

 
 

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie 
 

Výsledok hospodárenia 2021 37033.19 
Splatené základné imanie (účet 411) 6638.78 EUR 
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421) 421100 – 746 EUR 
Priemerný počet zamestnancov 5 
Hlavná činnosť nákup a predaj tovaru spotrebiteľom a obchodným 

partnerom. 
 

 
Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepný závod ani organizačnú 
zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti, ani nie je vlastnená inou 
spoločnosťou. 
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2. Zloženie orgánov RSP a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu 
kalendárneho roka 

 
Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti:    
poradný výbor  
Dátum zriadenia poradného výboru - 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):14.5.2021
  
Spôsob kreovania poradného výboru: voľby 26.4.2021 
RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 
Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 

27.7.2021 
27.04.2021 
29.10.2021 
28.12.2021 

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru 
Počet členov poradného výboru k 31.12.2021: 3 členovia 
Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2021: 

1) Ing. Hana Gregušová 
2) Iveta Federová 
3) Denisa Graňáková 

Zloženie orgánov RSP: Členovia poradného výboru + zapisovateľ Iveta Federová 
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.  
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3. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má 
registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom základnom 
dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 
 

a) Predmety činnosti RSP: V súlade s obchodným registrom prevažnou činnosťou spoločnosti je: 

- nákup a predaj tovaru spotrebiteľom a obchodným partnerom. 

- výroba bytového textilu, návrh darčekových balíčkov a následná distribúcia.  

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemenil predmety činnosti  

b) Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie 
spoločensky prospešnej služby v oblasti: služby na podporu regionálneho rozvoja a 
zamestnanosti 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  
spoločnosti je najmä: Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným 
spôsobom: Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním 
spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osôb a 
znevýhodnených 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 sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto 
osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života. 
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: percentom 
zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov 
Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa 
považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo 
znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z..RSP v období, za ktoré 
je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv. 
V prípade integračného podniku: 

-  percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu 
zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. Pozitívny sociálny vplyv 
sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo 
znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE, resp. znenie v 
zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok vyšší ako stanovuje zákon o SE v § 12 ods. 2. 

Záver: RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil  hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie 
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

 
Príklad: 

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

   
1 - 12 mesiac 
stav ku koncu mesiaca 

% zamestnaných znevýhodnených 
osôb a/alebo zraniteľných osôb 
z celkového počtu zamestnancov 
v TPP 

% záväzku, ktorým RSP integračný 
meria dosiahnutie hlavného cieľa 
merateľný PSV splnený / 
nesplnený 

1 80 %  
2 80 %  
3 80 %  
4 80 %  
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5 80 %  
6 83.33 %  
7 83.33 %  
8 83.33 %  
9 85.71 %  
10 85.71 %  
11 85.71 %  
12 85.71 %  

      
Záver: RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka 
 

c) počet zamestnancov účtovnej jednotky  
 priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 

5 
 počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 

5, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej 
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci 
zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 1 

 RSP plnil podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte 
zamestnancov a ich úväzkoch. 

  
d) údaj či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných 

jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj 
iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:  
spoločnosť nie je ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke 

e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka 
podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) 
za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 

f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
príslušným orgánom účtovnej jednotky: 14.03.2021 

g) iné: 
RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú 
ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov.  
RSP je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú 
štatutárnym audítorom.  
RSP nezískal majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z inej podpory 
alebo verejných prostriedkov.  
RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu 
zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnutie 
hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV. 

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa 
zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil zníženú sadzbu DPH 
(10%) 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri verejnom 
obstarávaní 



6 
 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky (ak 
nešlo  o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté 
oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, 
nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v zmysle § 
24 odsek 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 x počet zamestnancov  RSP 
a zároveň 

2)  3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v 
hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom  

3)  suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy 
(podmienky musia byť dodržané kumulatívne) 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol obvyklú cenu na 
trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v 
mieste a čase  plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia 
predmetného plnenia). 
 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vyplácal mzdu najmenej v 
sume, ku ktorej sa zaviazal pri  poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného 
predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.) 
 
RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.  
V prípade, ak RSP využil úľavu na dani z príjmu, využil ju v % výške 100. Úľavu na dani z príjmu 
použil na: 

1) dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v období, za ktoré je 
zostavená účtovná závierka, 

RSP neodoberal  v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej 
osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom.  
RSP nedodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej 
osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom.  
RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej 
osobe, ktorá je fyzickou osobou 

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal úver alebo pôžičku od závislej 
osoby.  
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. V prípade, ak RSP mal nedoplatky, zaplatil ich do troch mesiacov odo dňa doručenia 
výzvy na zaplatenie príslušného nedoplatku. 

 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého 100% 
po zdanení použil v zmysle základného dokumentu nasledovne: 

i. na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,  
ii. inak  

 založením fondu 427 na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného 
PSV  
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4. Účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

 

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky 

Spoločnosť bola založená v roku 2008 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si 
spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na 
trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále 
prispôsobovať. 

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne 
známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie 
je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu 
a v kúpyschopnosti obyvateľstva. 

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, 
nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. 
Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 6 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej 
zamestnanosti. Spoločnosť zamestnáva priemerne 5 pracovníkov so zdravotným postihnutím. 
 
 

SÚVAHA 
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch 

 
STRANA AKTÍV SÚVAHY 

(netto aktíva v celých eurách) 
ROK 2021 ROK 2020 

MAJETOK SPOLU 372167 397289 
A. Neobežný majetok 247834 262513 
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
A.II Dlhodobý hmotný majetok 247834 262513 
A.III Dlhodobý finančný majetok 0 0 
B. Obežný majetok 123685 134417 
B.I Zásoby 40030 39806 
B.II Dlhodobé pohľadávky   
B.III Krátkodobé pohľadávky 15040 27894 
B.IV Krátkodobý finančný majetok   
B. V Finančné účty 68615 66717 
C. Časové rozlíšenie 648 359 

 
 

STRANA PASÍV SÚVAHY 
(údaje v celých eurách) 

ROK 2021 ROK 2020 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 372167 397289 
A. Vlastné imanie 129646 92613 
A.1 Základné imanie 6639 6639 
A.II Emisné ážio   
A.III Ostatné kapitálové fondy 0 0 
A.IV Zákonné rezervné fondy 746 746 
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A.V Ostatné fondy zo zisku 0 0 
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia   
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov 85228 35838 
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení 37033 49390 
B. Záväzky 242521 303068 
B.I Dlhodobé záväzky 248 22 
B.II Dlhodobé rezervy   
B.III Dlhodobé bankové úvery   
B. IV Krátkodobé záväzky 239573 302746 
B.V Krátkodobé rezervy 2700 300 
B.VI Bežné bankové úvery   
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci   
C. Časové rozlíšenie  1608 

 
Komentár k súvahe - aktíva: 

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom  

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti;  

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k zvýšeniu ich stavu ani nárastu pomaly obrátkových 
zásob bez pohybu nad jeden rok.  

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý, nevzrástol ich celkový objem. 

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – nájomné platené 
vopred a servisný paušál platený vopred.  

Komentár k súvahe - pasíva: 

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6638.78 EUR zapísané v obchodnom registri je 
splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 129646 eur, a celkové záväzky sú v sume 
242521 eur. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti 
a Obchodným zákonníkom. 

Krátkodobé rezervy v sume 2700 eur sú najmä – rezerva na vyúčtovanie služieb prenajatých 
nehnuteľností, rezerva na audit. 

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery, má však krátkodobé finančné výpomoci v sume 
202258 eur od svojich spoločníkov; tieto sú bezúročené na základe zmluvy o pôžičke medzi 
veriteľom Mgr. Mária Hirnerová a dĺžnikom EVENIT, s.r.o. 

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to najmä – nájomné prijaté 
vopred a servisný paušál prijatý vopred.  

 
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia 
 

(údaje v celých eurách) ROK 2021 ROK 2020 
ČISTÝ OBRAT   
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu   
I. Tržby z predaja tovaru 393023 388857 
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II. Tržby z predaja vlastných výrobkov 38496 62645 
III. Tržby z predaja služieb 13817 9068 
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby   
V. Aktivácia   
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob 177  
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 69575 49966 
Náklady na hospodársku činnosť spolu 476115 446530 
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru 301945 275962 
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné 
dodávky 

20572 41952 

C. Opravné položky k zásobám   
D. Služby 51879 45464 
E. Osobné náklady 77789 60343 
F. Dane a poplatky 1151 1043 
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 16789 16782 
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob 2881 3978 
I. Opravné položky k pohľadávkam   
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3109 1006 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38973 64006 
Výnosy z finančnej činnosti 26 26 
Náklady na finančnú činnosť 1961 1482 
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti –1935 –1456 
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením  37038 62550 
Daň z príjmov splatná 5 13160 
Daň z príjmov odložená   
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ 37033 49390 

 
V spolupráci s Úradom práce Pezinok, Ministerstvom práce – odbor sociálnej ekonomiky – 
sekcia práce, boli v priebehu roka 2021 podávané žiadosti o vyrovnávacie príspevky vždy podľa 
aktuálneho stavu zamestnancov a podľa ich právneho statusu, t. j. statusu znevýhodnených 
resp. zraniteľných osôb. Medzi RSP a úradom práce Pezinok tak v roku 2021 došlo k uzavretiu 
4 dohôd o poskytnutí príspevkov na prevádzkové náklady chránenej dielne (pred vznikom 
RSP) vyrovnávacích príspevkov RSP, príspevku na činnosť pracovného asistenta, na základe 
ktorých bola v prospech účtu RSP uhradená suma v hodnote 41761,53 € (slovom: 
Štyridsaťjedentisícsedemstošesťdesiatjeden EUR a 53 centov) .  

 

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka): 

Spoločnosť zaznamenala mierny pokles výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok 
hospodárenia v sume 37033 Eur po zdanení je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo 
finančnej oblasti spoločnosť dosiahla zisk 26 Eur. 

Spoločnosť sa snažila šetriť náklady, čo sa prejavilo najmä v poklese nákladov na služby 
a ostatné náklady na hospodársku činnosť. 
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a) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia.  
Valné zhromaždenie schválilo 30.12.2021 návrh od 1.1.2022 so zmenou socializácie zo 100% 
na 51% a predloženie do zbierky listín. 
 
b) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky. 
Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane 
pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj 
kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyt v našom segmente obchodu. 
 
c) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne. 
 
d) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, 
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne. 
 
e) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty. 
Spoločnosť vytvorila za rok 2021 účtovný zisk po zdanení vo výške 37033.19  eur. Rezervný 
fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Stanov spoločnosti. Preto na valné 
zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet 
427-Ostatné fondy, ktorý bude účelovo zameraný na socializáciu zisku.  
 
f) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne. 
 
g) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí. 
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 
h) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona 
o účtovníctve) – bez náplne. 
 
i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve) 
Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné 
rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení 
neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a 
metódach riadenia rizík. 
 
j) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve). 
Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá 
povinnosť  vo výročnej správe uvádzať  štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona 
o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.  
 
k) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve). 
Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona 
o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, 
obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania). 
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5. Správa audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť 
štatutárneho auditu, 

Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom 431/2002 Z.z zákona o účtovníctve. Ročná 
účtovná závierka za rok 2021 bola vypracovaná v mesiaci marec 2021 a podlieha povinnosti overenia 
nezávislým štatutárnym audítorom, ktorý bol uskutočnení prostredníctvom VELOX, s.r.o.audítorská 
spoločnosť, č.licencie 389 v mene kt.koná Ing. Miroslav Baláž, konateľ, zodpovedný audítor, licencia 
č.1000, co sídlom Ivanská cesta 91, 821 04 Bratislava. 
Správa audítora tvorí prílohu tejto výročnej správy spolu s príslušnou ročnou závierkou za rok 2021.  
Výnosy z činnosti spoločnosti vo výške 515088 € tvoria tržby z predaja služieb a ostatné výnosy z 
plnenia o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku. 
Náklady na hospodársku činnosť vo výške 476115 € tvoria hlavne náklady na nákup materiálu a 
náklady na platby za služby – subdodávky, ako aj osobné a sociálne náklady. Dosiahnutý hospodársky 
výsledok za rok 2021 je zisk vo výške 37033 €. Vedenie spoločnosti predloží návrh na vysporiadanie 
hospodárskeho výsledku valnému zhromaždeniu na schválenie.  
 
RSP dosiahol za rok 2021 hospodársky výsledok v podobe zisku po zdanení v celkovej výške  37033,19 
€ ktorý podnik bude v plnej výške reinvestovať na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu 
definovaného už spomínaného v tomto dokumente. RSP preto zisk navrhuje použiť v 100 % výške na 
jeho socializáciu, t.j. na dosiahnutie hlavného cieľa spoločnosti. Vedenie spoločnosti predloží návrh 
valnému zhromaždeniu na schválenie. 
Príloha:  
 Správa audítora a Dodatok správy audítora spolu s účtovnou závierkou za rok 2021 
 

6. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 
 RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce príjmy v 

členení podľa zdrojov uvedených v časti 4. 
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia 
 

7. prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 
Uvedené v časti 4 

 PRÍJMY 2021 PRÍJMY 2020 
Kapitálový fond  - €  - €  
Tržby z predaja 
služieb  

     13817 €          9068 €  

Tržby z predaja 
tovaru  
Tržby z predaja 
vlastných výrobkov 
 

   393023 €  
 
     38496 € 

   388857 € 
 
     62645 € 

Ostatné           177 €                0€  
Vyrovnávacie 
príspevky, príspevok 
na asistenta 
a príspevok na 
prevádz.náklady 
chránenej dielne  

41761,53 €  30163,26 €  
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8. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Uvedené v časti 4 

 

9. Údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným 
obdobným orgánom registrovaného sociálneho podniku. 
 
ZÁPISNICA rokovania  riadneho  valného zhromaždenia  spoločnosti, 25.02.2021  
ZÁPISNICA rokovania  riadneho  valného zhromaždenia  spoločnosti, 30.12.2021 
ZÁPISNICA rokovania  poradného výboru spoločnosti, 27.07.2021 
ZÁPISNICA rokovania  poradného výboru spoločnosti, 27.04.2021 
ZÁPISNICA rokovania  poradného výboru spoločnosti, 29.10.2021 
ZÁPISNICA rokovania  poradného výboru spoločnosti, 28.12.2021 
 

10. Ďalšie informácie 
1) Firemná sociálna politika  

a) sociálny fond bude naplnený na základe resocializácie z ostatných fondov 427 
a zamestnanci budú mať finančný príspevok v plnej výške bez spoluúčasti vo výške 5 
Eur. Príspevok bude zo zložky povinného prídelu 55% a 45% zo sociálneho fondu. 

b) Od 1.1.2022 zamestnávateľ bude prispievať do 3pilieru DDS a peniaze budú použité 
z ostatných fondov 427 

c) Od 1.1.2022 zamestnávateľ bude vyplácať prémie zamestnancom podľa ohodnotenia 
a peniaze budú použité z ostatných fondov 427 

d) Poradný výbor môže predložiť počas r.2022 návrhy na inú socializáciu zisku na 
schválenie konateľovi 

2) Ľudské zdroje  

a) štruktúra zamestnancov – navýšenie počtu zamestnancov pred vianočnou sezónou  
b) ďalšie vzdelávania podľa potreby zamestnávateľa, prípadne na základe požiadaviek 

zamestnancov a poradného výboru 
c) preškolovanie bezpečnosť práce externou zazmluvnenou spoločnosťou 

3) Informácia – spoločnosť si včas plní svoje daňové záväzky voči štátu a záväzky voči sociálnej 
a zdravotnej poisťovni  

 
Povinné prílohy 
Prílohou tejto výročnej správy sú: 
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky) 
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2021 
 
Ďalšie prílohy 
1) Významní dodávatelia: Mobytex s.r.o., PRAKTIK TEXTIL s.r.o., TEXICOP, s.r.o., Materasso 

Slovakia s.r.o, Packeta Slovakia s. r. o., TIS Slovakia, s.r.o., QUILTEX a.s, STEXO I - Janíček 
Štefan, Facebook Ireland Limited, Heureka Group a.s., Amido-Exquisit s.r.o., Direct Parcel 
Distribution SK s.r.o, Eurofirany, B.B. CHOCZYNSCY Sp.J., VODOTIKA-MG spol. s r.o., 
OVITEX s.r.o., a iní. 
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2)  Významní odberatelia:  

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, innogy Solutions s.r.o.,SMB 
construction services s.r.o.,HB Reavis Group s. r. o.,HB REAVIS MANAGEMENT spol. s 
r.o.,YIT Slovakia a.s., Materska škola Leopoldov, BWH s.r.o., Vysoká škola výtvarných 
umení, G.L.Hotely, a.s., Jozef Cibula – Hostinec Stráže nad Zvolenom, Chata Nikol s. r. o., 
ELGEO - Trading, s.r.o., MŠ Rimava, Den Braven Sk s.r.o., DOMOV ŠURANY JESIENKA, 
Centrum pre deti a rodiny Pezinok, maloobchodný zákaznici eshpu a predajňa Pezinok, 
a iní. 

 

 

 
 
 
 


