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Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 

k decembru 2020 
 
 

Názov spoločnosti: Celia shop, s.r.o. 

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 10.12.2020 

Sídlo: Budmerice 589,90086 Budmerice 

 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný  

Dátum priznania štatútu: 10.12.2020 

 

Predmety činnosti RSP: 

 
1) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 
2) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

 
3) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

 
4) Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

 
5) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

 
6) Výroba nápojov 

 

Spoločnosť Celia shop, s.r.o. začala svoju činnosť 08.09.2020. Dňa 5.10.2020 bola prijatá na 
pracovnú pozíciu asistent predaja zdravotne znevýhodnená pracovníčka/ p.Barusová a na pracovnú 
pozíciu pekárka taktiež zdravotne znevýhodnená pracovníčka /p.Bucková, ktorá však zo zdravotných 
dôvodov ukončila pracovný pomer 12.10.2020.V prenajatých priestoroch prevádzkárne 
/Františkánska 21 Trnava/ boli uskutočnené drobné interiérové dizajnové  .Otvorenie prevádzky sa 
konalo dňa 20.10.2020. Spustenie prevádzky vzbudilo pozitívny  ohlas v cieľovej skupine, pre ktorú 
bol vytvorený. Aj napriek možnosti mať za určitých podmienok otvorenú prevádzku, corona kríza 
znížila počet zákazníkov, čo sa následne odrazilo aj na výške tržieb. Boli sme nútení upraviť otváracie 
hodiny, zaviesť systém objednávok tovaru/vianočné pečivo/ a rozosielania tovaru kuriérskou 
spoločnosťou.     

 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 
spoločnosti:  poradný výbor  

 Poradný výbor zatiaľ nezriadený, v zmysle § 7 ods.5 zákona o SE spoločnosť preukáže splnenie 
podmienky do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu RSP.  

 

RPS vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nenastali žiadne zmeny v zložení jeho orgánov. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nemal vyhlásený konkurz na majetok, nebolo voči nemu 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok 
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majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky  nie je v reštrukturalizácii 
a nie je v likvidácii. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nesplynul, ani sa nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola 
registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020, sa 
nerozdelil.  

 

RSP v kalendárnom roku  2020 nemenil predmety činnosti.     
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch) 

 

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby v oblasti: 

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

 

Činnosť, ktorou RSP dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  
spoločnosti je najmä:  

Predaj pekárenských, cukrárenských výrobkov a doplnkových produktov pre spotrebiteľov 
s intoleranciami   lepku a laktózy 

 

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 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,  

 

Vyhodnotenie: 

RSP v kalendárnom roku 2020 splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu (PSV). 

 
 
Prehľad plnenia PSV pre integračný podnik: 
V prípade integračného podniku - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo 
zraniteľných osôb  
  

 
mesiac 

(stav ku koncu mesiaca) 

% zamestnaných 
znevýhodnených osôb a/alebo 
zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP 

 
merateľný PSV  

splnený / nesplnený 

December 2020 100 splnil 

      
Vyhodnotenie:  
RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v kalendárnom roku 2020.    
 
 

RSP v kalendárnom roku 2020  nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv. 
 
RSP nesplnil v kalendárnom roku 2020  podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE 
o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch - v zmysle § 7 ods.5 zákona o SE spoločnosť 
preukáže splnenie podmienky do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu RSP 
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RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným 
obdobím RSP je kalendárny rok. 

 

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 vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nedosiahol zisk. 

RSP v kalendárnom roku 2020 nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie 
hlavného cieľa. 

 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil servisné poukážky 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil zníženú sadzbu DPH (10%) 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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 kalendárnom roku 2020 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.  

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových 
nákladov RSP. 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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 nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.  

RSP neodoberal v kalendárnom roku 2020 tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je 
registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie 
tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno d zákona o SE. 

 

RSP nedodával v kalendárnom roku 2020 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou 
osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. 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 d zákona o SE. 

 

RSP nedodával v kalendárnom roku 2020 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou 
osobou 

 

RSP si v kalendárnom roku 2020 nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby.  

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020  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.  
 

RSP malo v období, v kalendárnom roku 2020 nasledujúce príjmy v členení podľa zdrojov: 
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V Trnave , dňa  30.06.2021 
 
 
 
 
 
 ................................................................... 
 Názov RSP 
 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 
 Podpis štatutárneho zástupcu 
 
 
 
 
Prílohy: 
Účtovná závierka k 31.12.2020 
Poznámky k 31.12.2020 
 


