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1. Základné údaje 

 

 

Obchodné meno   DEKOR GARDEN, sociálne družstvo, r.s.p. 

Sídlo     Majerská cesta 73, Banská Bystrica 

Dátum vzniku    06.03.1998 

Právne forma    družstvo 

Hlavná činnosť   obchodná činnosť 

IČO     36030236 

DIČ     2020092305 

Vlastné imanie v tis. EUR  75 

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Sokol - predseda družstva 

Rubínová 9 

Banská Bystrica 974 01 

Vznik funkcie: 11.12.2019 

Ing. Martina Filadelfi - podpredseda družstva 
Dlhá 233/5 
Trnavá Hora 966 11 
Vznik funkcie: 11.12.2019  

 

 

a) Doplňujúce údaje o Registrovanom sociálnom podniku /RSP/ 

Spoločnosť DEKOR GARDEN, s.d., r.s.p. vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná 
závierka  nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej 
evidencii. 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný  sociálny podnik 
  

Dátum priznania štatútu: 27.1.2020 

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

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sokol&MENO=Juraj&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Filadelfi&MENO=Martina&SID=0&T=f0&R=0


Dátum zriadenia poradného výboru na základe 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): 
31.01.2020 

Spôsob kreovania poradného výboru:  voľby  

 

RSP má  vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 
5.2.2020, 11.5.2020, 15.7.2020, 19.10.2020 

RSP má  vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru 

 

Počet členov poradného výboru k 31.12 :   3 

 

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.: 

Členovia poradného výboru 1–priamo zainteresovaná osoba, zamestnanec 

Členovia poradného výboru 2 – priamo zainteresovaná osoba, zamestnanec 

Členovia poradného výboru 3 – priamo zainteresovaná osoba, zamestnanec 

 

Zloženie orgánov RSP: Členská schôdza, predseda a podpredseda 

 

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. 

 
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 

Predmety činnosti RSP: 
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej 

živnosti 
- sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb 
- administratívne práce 
- prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí 
- upratovacie práce 
- pohostinská činnosť 
- montáž nábytkových komponentov z hotových dielcov 
- baliaca činnosť 
- čistenie a upratovanie bytových a nebytových priestorov 



- starostlivosť o zeleň 
- informátor 
- masérske služby 
- vedenie účtovníctva 
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozíka 
- výroba dekoračných predmetov 
- údržbárske práce 
- výroba ekologických obalov s potlačou 

 
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.    § 27a ods. 

2 písm. e) 

 
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:  

- zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb najmä osôb so zdravotným 
postihnutím. 
Nepriaznivý zdravotný stav často človeka na trhu práce výrazne znevýhodňuje. 
Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku ešte stále nie je bežným 
javom. Filozofiou našej spoločnosti je už od jej založenia myšlienka zamestnávať ľudí so 
zdravotným postihnutím. Snažíme sa im vytvoriť primerané pracovné prostredie, tak aby 
sa ľahšie začlenili do kolektívu, nadobudli pracovné zručnosti a rýchlejšie si osvojili si 
pracovné návyky. To všetko im napomáha zvýšiť mnohokrát nízke sebavedomie a do 
budúcnosti je to pre nich výhodou pri uplatňovaní sa na trhu práce. V našej spoločnosti 
zamestnávame ľudí s rôznymi formami zdravotného postihnutia, či už psychickým alebo 
fyzickým postihnutím. V minulom roku sa nám podarilo aj napriek nepriaznivej COVID 
situácii všetky pracovné miesta udržať a ku koncu roku aj navýšiť.  

 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: zvyšovanie 

zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb – najmä zdravotne postihnutých. 

Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak spoločnosť zamestnáva príslušné 

percento zraniteľných 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. 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil  hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 



Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených alebo zraniteľných osôb  

   

 
1 - 12 mesiac 

Stavkukoncumesiaca 

% 
zamestnanýchznevýhodnených

osôb 
z celkovéhopočtuzamestnanco

v v TPP 

 
 

merateľný PSV splnený 

1              14 64,29 Splnený 

2              14 64,29 Splnený 

3              13 61,54 Splnený 

4              12 66,67 Splnený 

5              12 66,67 Splnený 

6              13 69,23 Splnený 

7              14 71,43 Splnený 

8              15 66,67 Splnený 

9              15 73,33 Splnený 

10            15 73,33 Splnený 

11            15 73,33 Splnený 

12            15 73,33 Splnený 

 
Počet zamestnancov účtovnej jednotky: 

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 

14 

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

15 

 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: 2 

Vývoj činnosti, finančná situácia, doplňujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania, 

informácie o vplyve na zamestnanosť a životné prostredie 

Družstvo vzniklo v roku 1998 s názvom FLOS, výrobné družstvo, Banská Bystrica. Zakladajúci 

členovia boli KNK výrobné družstvo Ľubietová a výrobné družstvo ROZKVET Banská Bystrica. 

V r. 2008 družstvo ROZKVET Banská Bystrica postúpilo svoje členské práva spoločnosti KNK 

s.r.o. Banská Bystrica. V roku 2013 pri zrušení týchto subjektov členské práva prešli na fyzické 

osoby. 

Svoju činnosť zameriava na veľkoobchod a maloobchod v sortimente záhradkárske potreby, 

dekoračné predmety, potreby pre chovateľov a od r. 2020 aj predaj nábytkového kovania 



a železiarskeho tovaru. Družstvo obchoduje výlučne so slovenskými firmami,  pričom 83,7 % 

obratu tvoria tržby od konečného malospotrebiteľa. 

Družstvo organizačne je rozčlenené na veľkoobchodný sklad a maloobchodnú predajňu, 

ďalšou organizačnou zložkou je prenájomnebytových priestorov a poskytovanie masérskych 

služieb. Všetky prevádzky sa nachádzajú na území mesta Banská Bystrica. 

Družstvo svoje aktivity zameriava predovšetkým na obchodnú činnosť, konkrétne 

veľkoobchodnú a aj maloobchodnú. V roku 2016, t.j. v roku kedy družstvo začalo naplno 

rozvíjať obchodnú činnosť so záhradkárskym sortimentom dosiahlo stratu 10827,28 €. 

Už v nasledujúcom roku sa hospodárske výsledky zlepšili a za rok 2017 družstvo vykázalo zisk 

3 772,04 €. 

Hospodárske výsledky za rok 2018 a 2019 neboli pre družstvo priaznivé a družstvo 

hospodárenie skončilo so stratou /2018 – 9566,49 a 2019 – 1206,86/. 

V roku 2020 družstvo svoje aktivity skončilo so ziskom 10 543,15 €. 

Finančné ukazovatele pre družstvo nie sú ideálne. Družstvo vykazuje záväzky v objeme 209 tis. 

€, pričom 105 tis. € sú záväzky dlhodobé spojené so stavebnými úpravami skladových 

priestorov v objekte Majer z dôvodu rozširovania činnosti. 

       

Vplyv družstva na zamestnanosť a životné prostredie 

    31.12.2016    31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020 

Počet zamestnancov  16  18  13  11   11 

Mzdové náklady /tis./  106,1  123,3  110,8  83,8   112,6 

 Priemerná mes. mzda 553  571  710  635   853 

      

Snahou družstva je byť spoľahlivým a dobrým zamestnávateľom. Svojou činnosťou 

vytvára podmienky pre zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím zriaďovaním 

chránených pracovísk a chránených dielní. V roku 2020 družstvo získalo štatút „registrovaný 

sociálny podnik“.  

Družstvo svoju činnosť orientuje tak, aby neovplyvňovalo životné prostredie negatívne. 

 

 



b.) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa 

Po skončení účtovného obdobia nenastali v družstve žiadne skutočnosti osobitného 

významu, ktoré by ovplyvňovali pohľad na účtovnú závierku 

c.) Predpokladaný budúci vývoj družstva 

V budúcom období bude prioritou družstva vyhľadávanie nových odberateľov najmä 

na Slovensku, zachovanie a rozvíjanie doterajších obchodných vzťahov a vytváranie 

podmienok na rozbeh nových podnikateľských aktivít. Svoju činnosť plánujeme rozšíriť o 

výrobu vlastných výrobkov (dekoračné a smútočné aranžmány), v čom vidíme na základe 

doterajších skúseností potenciál na vytvorenie nových pracovných miest pre zdravotne 

postihnutých občanov. Pozornosť bude orientovaná na efektívnejšie využitie vstupov 

a vytváranie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých občanov, i keď táto úloha je 

organizačne i finančne náročná. 

Družstvo sa musí vysporiadať s podnikateľskými obmedzeniami, ktoré priniesla 

pandémia COVID19. 

d.) Návrh na zúčtovanie zisku za rok 2020 

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2020bude podľa uznesenia z výročnej 

členskej schôdzi, vytvorenýzisk10543,15€ bude použitý na umorenie  straty minulých rokov. 

e.) Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

V roku 2019 družstvo nevykonávalo činnosti v oblasti výskumu a vývoja. 

f.) Informácie o organizačnej zložke v zahraničí 

Družstvo nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

2. Účtovná závierka a základné údaje v nej obsiahnuté 

Účtovná závierka a základné údaje sú uvedené v Prílohe č. 1 a 2. 

3. Správa audítora 

Dekor Garden, s.d., r.s.p. nie je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú 
štatutárnym audítorom. 

4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

Celkové príjmy družstva sú členené podľa položiek uvádzaných vo Výkaze ziskov a strát, 

t. j. účty 602 – 668. Celkové výdavky sú taktiež členené podľa položiek vo Výkaze ziskov a strát 

na účtoch 501 – 592. Výkaz ziskov a strát je uvedený v Prílohe č. 3. 



5. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

Vlastné príjmy  341 683,29 € 

- Z predaja služieb    57 518,51 € 

- Nájomné  55 436 € 

- Masérske služby          2 082,51 € 

- Z predaja tovarov        284 164,78 €      

Dotácie                           78 793,20 € 

Ostatné výnosy                  12 258,42 € 

 

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Členenie majetku a záväzkov podľa položiek v súvahe, uvedenej v    Prílohe č. 4. 

 

7. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo 

v priebehu kalendárneho roka 

Orgánmi družstva je členská schôdza, predseda a podpredseda. Kontrolná komisia sa 
nezriaďuje. Družstvo zriaďuje Komisiu starostlivosti o členov a zamestnancov (ďalej len 
„komisiu SOČaZ“). Počas priebehu kalendárneho roka nedošlo k žiadnym zmenám orgánov 
RSP. 

 
 

8. Údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným  
obdobným orgánom registrovaného sociálneho podniku 

 

Družstvo nemá valné zhromaždenie ani správnu radu. 

 

 

V Banskej Bystrici 24.6.2021 

                    _______________ 
                       Ing.Juraj Sokol 
                    predseda družstva 


