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ad I. Aktivity APZ Liptovský Hrádok, n.o. od 1.1.2020 do 31.12.2020 
 
V máji  2020 zakladateľka  neziskovej organizácie podal návrh na zmenu štatútu neziskovej 
organizácie a zápis konečného užívateľa výhod . APZ  Liptovský Hrádok, n.o.  dňa 1. 8. 2020 
dostala pridelený štatút registrovaného sociálneho podniku, sídlo organizácie zostalo  
nezmenené. 
 
  

1. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 
 
Za rok 2020 bola poskytnuté sociálne poradenstvo celkovo 0 klientom, z toho dlhodobo 
nezamestnaných občanov 0, počet občanov so zdravotným postihnutím 0, počet 
sprostredkovaných zamestnaní 0. 
Poradenstvo zdravotne postihnutým občanom pri vypracovaní podnikateľského zámeru na 
vytvorenie si chráneného pracoviska. 
Poradenstvo potenciálnym zamestnávateľom pri vytváraní chráneného pracoviska, resp. 
chránenej dielne alebo sociálneho podniku. 
 
 

2. Vzdelávanie, výchova 
 
Dobrovoľníčky vykonávali individuálne vzdelávanie , v ktorom sa na základe posúdenia 
osobnostných predpokladov, schopností a zručností klienta určí druh a rozsah potrebnej 
pomoci na uľahčenie jeho vstupu na pracovný trh. 
 

 
3. Prevádzkovanie chránených dielní 

 
APZ n.o. sa snaží vytvárať pracovné príležitosti a podmienky na  priateľské prostredie pre 
svojich zamestnancov zamestnaných v chránenej dielni. APZ zamestnáva vo svojej chránenej 
dielni  “domácich” zamestnancov - občanov so zdravotným postihnutím a pomáha im 
začleniť sa do spoločnosti a snaží sa osloviť aj “domáce” firmy na plnenie povinného podielu 
zamestnávania občanov so zdravotným  postihnutím prostredníctvom zákaziek a tým 
zabezpečiť prácu pre chránenú dielňu Prvosienka. Využíva tvorivé myslenie zamestnancov a 
ich možnosť sebarealizácie s cieľom začlenenia do spoločnosti zdravých ľudí a ukázať, že aj 
oni sú plnohodnotní občania a dokážu sa začleniť do spoločnosti.   



APZ Liptovský Hrádok, n.o. požiadala a dostala priznaný štatút registrovaného sociálneho 
podniku – integračného podniku k 1. 8. 2020 z MPSVR.  

                                                                                                                       
 
ad II. Ročná účtovná uzávierka za  rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 
 
     

Majetok 2020(Eur) 2019(Eur) 

Dlhodobý hmotný  0 0 

Krátkodobý finančný majetok 0 0 

Pohľadávky 4296 4745 

Peniaze a ceniny 2349 291 

Účty v bankách 9154 2016 

Majetok celkom 15799 7052 

Záväzky 19742 18150 

Záväzky celkom 8644 10624 

Rozdiel majetku a záväzkov 7155 -3572 

 
                                             
ad III. Prehľad o príjmoch a výdavkoch n.o. za rok 2020 
 

Príjmy Nezdaňovaná činnosť Zdaňovaná činnosť 

Z darov  0  

Z príspevkov z podielu 
zaplatenej dane 

281  

Z darov a príspevkov 0  

Z dotácií (VUC) 0  

Z poskytovania služieb 27749  

Ostatné 17122  

Príjmy celkom 45152  

Výdavky   

Drobný invest. majetok 0  

Služby 11776  

Mzdy 19009  

Platby do poistných fondov 6238  

Ostatné 974  

Výdaje celkom 37997  

Rozdiel príjmov a výdavkov 7155  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ad IV. Stav majetku n.o. k 31.12.2020 
 

1. Dlhodobý hmotný investičný majetok nadobudnutý v roku 2020 nebol. K 31.12.2020 
dlhodobý majetok na svojom účte neeviduje.  

2. Zostatok financií v hotovosti k 31.12.2020 vo výške 2348,82 eur  a na bežnom účte vo 
výške 9154,37 eur pozostáva zo zdrojov európskych fondov a štátneho rozpočtu, 
vlastných tržieb . 

3. Majetok celkom  k 31.12.2020 má hodnotu  15799,21 eur. 
 
 
 
ad V. Zloženie orgánov n.o. v roku 2020 
 
V auguste 2020  vznikol poradný výbor registrovaného sociálneho podniku na základe 
internej smernice. Orgány v n.o. pracovali v nezmenenom zložení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Jana Badáňová, Liptovský Hrádok 
Dňa:  12. 5. 2021 


