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1.Základné Identifikačné údaje spoločnosti 

Názov organizácie:        CROSIER s. r. o., registrovaný sociálny podnik 

Zápis v OR:                      Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo  

                                          8022/S    dňa 18.11.2002                    

IČO :                                 36057096 

DIČ:                                  2021698833 

Forma hospodárenia:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

 2. Vedenie spoločnosti. 

    Konateľ spoločnosti:   Juraj Hromada  

                                            Ponická Huta 207, 976 33 Poniky 

     Konateľ spoločnosti:  Ing. Peter Paško 

                                            Bajkalská 5/C, Bratislava 831 04 

Konatelia spoločnosti sú oprávnení v mene spoločnosti konať samostatne. 

 3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti tvoria vklady spoločníkov – konateľov rovným dielom vo výške 

3500 EUR. Celkové základné imanie spoločnosti je teda 7 000 ,00 EUR. 

 

4. Štatút registrovaného sociálneho podniku                      

Spoločnosť má priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku podľa 

Osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku č. 

096/2020_RSP zo dňa 09.03.2020, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky. 

 

                           Druh registrovaného sociálneho podniku 

                                        INTEGRAČNÝ PODNIK 

 

                     

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pa%9Ako&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0


 5.Hlavná činnosť 

 

Hlavným cieľom sociálneho podniku je v súlade s ustanovením § 5 ods.1 písm. 

b/ zákona  č. 112/2018 Z. z.   o sociálnej   ekonomike a    sociálnych podnikoch a 

 o   zmene   a  doplnení  niektorých   zákonov  v   znení  neskorších  predpisov 

dosahovanie       merateľného     pozitívneho    sociálneho  vplyvu    v      oblasti 

poskytovania služieb. Pozitívny sociálny vplyv  integračného  podniku  sa 

prejavuje podporou  zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania 

znevýhodnených a zraniteľných osôb. 

 

Cieľom  sociálneho   podnikania , ktorého  predmetom   je  výroba,  dodávanie, 

poskytovanie a distribuovanie    tovarov a služieb je to, aby zamestnanci získali 

zručnosti  v remeselných  povolaniach,  aby  rozvíjali svoje osobné predpoklady 

a  aby  sa  zžili   s poznaním  zamestnania ,  aby  chápali  dodržiavanie  pravidiel. 

Sociálny    podnik   bude   riešiť  nezamestnanosť  a  skvalitňovanie  služieb  pre 

obyvateľov   obce Poniky a   širšieho  regiónu  Banská  Bystrica.   Bude   vytvárať 

služby , ktoré budú prospešné pre  obec  ako  aj širší  región,  ktoré  sa  v  tomto 

regióne      neposkytujú        a je po nich dostatočný  dopyt.     Spoločnosť   bude 

informovať     motivovať     a poskytovať     informácie     iným   potencionálnym 

záujemcom    z okolia    a  širšieho     regiónu     o význame  sociálneho  podniku. 

 

6.  Predmet podnikania 

-kúpa tovaru na účely jeho predaja iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 
voľnej živnosti 

-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej 
živnosti 

   

-sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu 
voľnej živnosti 

   

-prenájom nehnuteľností - s poskytovaním 
doplnkových služieb upratovacie práce 

   

-upratovacie práce  

-prenájom hnuteľných vecí  

-ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti    



-prevádzkovanie športových zariadení    

-organizovanie kultúrnych a iných spoločenských -
podujatí 

   

-organizovanie kurzov, školení a seminárov  

-poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení 
s predajom na priamu konzumáciu 

 

-ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s 
prevádzkovaním pohostinských činností v týchto 
zariadeniach 

   

-poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a 
záhradníctve 

   

-poskytovanie služieb pre domácnosť  

-administratívne služby    

-dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov 
a interiérov 

   

-prípravné práce k realizácii stavby  

-uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

-vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m 
 
 
 
Od priznania štatútu 09.03.2020 sme uzavreli dve dohody Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica na poskytnutie vyrovnávacích 
príspevkov 
20/26/53G/18  na osoby : 
1 osoba Z-ZP a 1 osoba ZN-DNO 
20/26/53G/29 
1 osoba Z – ZP 
 
V roku 2021 sme uzavreli dohodu na 3 pracovníkov 
21/26/53G/13 
1 osoba Z-ZP, 1 osoba ZN-DNO a 1 osoba Z-ZP 
 
 
 
 
 

7. Komentár k výsledkom činnosti 
 



V roku 2020 spoločnosť reálne buduje Turisticko športový areál Ponická Huta. 
V tomto roku začala spoločnosť budovať aj Wellness centrum. Spolupracuje 
s novovzniknutým domovom dôchodcov Senior centrom – Triangel ,Banská 
Bystrica pri stavebných a údržbárskych prácach. 
. 
 

Zamestnanci začali nadobúdať pracovné návyky a naučili sa vykonávať rôzne 
odborné činnosti .  Počas celej doby sme týchto zamestnancov prispôsobovali 
trhu práce , čím sa dostávajú do pozície ľahšieho uplatnenia na trhu práce.  
 

Poradný výbor spoločnosti sa zišiel  celkovo trikrát do 31.12.2020 

Zhrnutie výsledkov hospodárenia spoločnosti  

Ukazovateľ Merná jednotka Rok 2020 Poznámka 

Výnosy spoločnosti EUR 380 977,89 - 

Náklady spoločnosti EUR   61 075,85 - 

Počet zamestnancov Osoba             4 Tri osoby  
znevýhodnené 
k 31.12.2020 

 

Ekonomické ukazovatele 

Výnosy EUR 

Z predaja služieb stavebná činnosť, údržbárska 
činnosť 

353 723,80 

Ostatné služby     27 254,09 

Spolu   380 977,89 

 

Náklady  

Spotreba materiálu   8 188,54 

Spotreba energie    4 830,84 

Služby   5 464,77 

Mzdové náklady 31 393,33 

Náklady na sociálne a zdravotné poistenie 10 488,70 

Poplatky       709,67 

Spolu 61 075,85 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti V  celých EURO 

Krátkodobé pohľadávky   114 960 

Pokladnica        3 160 

Bankové účty    593 441 

Zásoby    584 343 



Obežný majetok 1 295 904 

Dlhodobý majetok 1 950 369 

Neobežný majetok 1 950 369 

Spolu majetok 3 246 273 

 

 

Štruktúra zdrojov spoločnosti  

Vlastné imanie  

Základné imanie         7 000 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie     254 153 

Fondy     149 207 

Výsledok hospodárenia za predchádzajúce 
obdobie 

  -146 923 

Spolu    263 437 

Záväzky  

Krátkodobé záväzky   2 982 836 

Z toho záväzky voči zamestnancom            1 805 

Z toho záväzky zo soc. poistenia           1 032 

Z toho daňové záväzky         65 882 

Z toho iné záväzky         12 426 

Spolu vlastné imanie a záväzky   3 246 273 

 

 

Predpokladaný vývoj spoločnosti 

 

Spoločnosť Crosier s. r. o., registrovaný sociálny podnik sa neustále vyvíja  a hľadá ďalšie možnosti, 

ktoré pomôžu vybudovať stabilný podnik, ktorý zabezpečí prácu v obci Poniky a v širokom okolí 

mesta Banská Bystrica. V roku 2020 sme v rámci projektov, ktoré uskutočnila a získala naša 

spoločnosť z vlastných zdrojov produkovali zisk ktorý reinvestujeme do majetku spoločnosti vo výške 

100 %. 

 

 

V Banskej Bystrici   29.06.2021 

 

                                                                                                   Juraj Hromada – konateľ spoločnosti 

 


