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ROK 2020  

v registrovanom sociálnom podniku DOZA, výrobné 

družstvo 
  

      DOZA, výrobné družstvo r.s.p., Michalovská 73, 073 01 Sobrance,  IČO: 36204099 

vzniklo zápisom do obchodného registra 6. 2. 2001. Zaoberalo sa výrobou ozdobnej 

a úžitkovej keramiky, výchovou a vzdelávaním žiakov v zriadenom stredisku praktického 

vyučovania. V roku 2003 sa družstvo začalo venovať textilnej výrobe a hlavne šitiu 

pracovných odevov a získalo štatút chránenej dielne. 

 

        Na základe našej žiadosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  nám vydalo OSVEDČENIE o priznaní 

štatútu registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku  - 

INTEGRAČNÝ PODNIK dňa 23. 1. 2020. 

 

          Registrovaný sociálny podnik, druh integračný podnik je verejnoprospešný podnik, 

ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom 

zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb. 

Pozitívny sociálny vplyv  sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb 

a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak 

integračný podnik zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30% 

znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v pracovnom pomere dohodnutom najmenej 

v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené 

osoby najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času.  

 

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 

merateľný PSV splnený 

/ nesplnený 

1 70% splnený 

2 56% splnený 

3 56% splnený 

4 56% splnený 

5 56% splnený 

6 56% splnený 

7 56% splnený 

8 56 % splnený 

9 59,26 % splnený 

10 60,71 % splnený 

11 60,71% splnený 

12 59,26 % splnený 
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            Výrobné družstvo prevádzkuje svoju činnosť v prenajatých priestoroch mesta 

Sobrance  na základe zmluvy o nájme zo dňa 11. 6. 2003.           

 

            DOZA, výrobné družstvo r.s.p. v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil  

hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

Činnosťou nášho podniku znížili sme výšku nezamestnanosti v našom okrese Sobrance,  

zvýšili sme životnú úroveň zamestnancov so zdravotným postihnutím aj dlhodobo 

nezamestnaných a ich rodín. Zamestnaním si zlepšili životnú úroveň a obnovili alebo získali 

správne pracovné návyky.  

 

            Družstvo  je samostatnou spoločnosťou a nie je  súčasťou žiadnej skupiny. 

Základom činnosti výrobného družstva je, podobne ako pri jeho vzniku,  realizácia 

služieb v rámci registrovaného sociálneho podniku. 

Základné imanie  spoločnosti bolo tvorené vkladmi  a celková hodnota vkladu do 

základného imania predstavovala sumu 1 659,70 EUR. Tento stav sa ani k  31. 12. 2020 

nezmenil. Počas celého roka mala spoločnosť 5 podielnikov. 

Rok 2020 bol 20. rokom existencie firmy a svojou činnosťou sme nadviazali na 

predchádzajúce roky. Ťažiskovým predmetom činnosti výrobného družstva aj v tomto roku 

bolo poskytovanie služieb v oblasti šitia pracovných odevov. V porovnaní s rokom 2019 tržby 

spoločnosti vzrástli o 48,6 %.   
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Základným charakteristickým prvkom r.s.p. v dvadsiatom roku existencie bola 

stabilizácia spoločnosti. DOZA, výrobné družstvo r.s.p. naďalej v zmysle svojej podstaty 

realizovalo  činnosť vyplývajúcu z hlavného predmetu podnikania a to je realizácia služieb 

v rámci registrovaného sociálneho podniku a ostatných činností  s tým spojenými.  Všeobecne 

išlo v celom roku 2020 o tieto oblasti služieb: 

 

 

•     Predaj a realizácia služieb – krajčírstvo 

 

 

  •     Obchodná činnosť 
 

 

Šitie odevov 
 

V hlavnom predmete svojho podnikania, v oblasti poskytovania krajčírskych  služieb 

v rámci registrovaného sociálneho podniku sme sa zameriavali na slovenských producentov, 

ktorým sme dodávali hlavne pracovné oblečenie podľa želania. 

 

 

Obchodné aktivity družstva 
 

Marketingové aktivity sú v družstve neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Keďže 

podstatou podnikania r.s.p. je poskytovanie služieb, komunikácia so zákazníkmi je súčasťou 

každodennej činnosti.  Pre podporu predaja služieb sú tieto aktivity kľúčovým faktorom.  

Spoločnosť si tento fakt uvedomuje veľmi dobre a preto  venuje tejto oblasti aj podstatnú 

dôležitosť. Svedčí o tom  aj objem finančných prostriedkov vynaložených na tieto aktivity. 

Tieto aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia a udržania si  postavenia na trhu.  

 

 

Štatutárne orgány a manažment  výrobného družstva 

DOZA  
 

Zloženie orgánov RSP: 

a/ členská schôdza 

b/ predseda družstva 

c/ poradný výbor 

 

Ciele spoločnosti stanovené v podnikateľskom pláne pre rok 2020 sa snažil naplniť tím  

interných pracovníkov spoločnosti DOZA, výrobné družstvo  pod vedením dvojčlenného 

manažmentu.  
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Štatutárny zástupca 

 

Bc. Eva Dobiašová    celý rok 2020 

 

 

 

Manažment 

 
Predsedníčka družstva 

Bc. Eva Dobiašová    celý rok 2020 

 

Člen predstavenstva družstva  

Mária Červeňáková    celý rok 2020   

 

 

 

 

          Organizačná štruktúra výrobného družstva DOZA  r.s.p. 
 

 

 
 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradný výbor  výrobného družstva DOZA  r.s.p. 
 

          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):   10. 2. 2020. 
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Spôsob kreovania poradného výboru:  

1. dočasné menovanie 10. 2. 2020.  Zároveň sme začali pripravovať voľby. 

2.  voľby 17. 9. 2020. 

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

Počet členov poradného výboru k 31.12. 2020 traja. 

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31. 12. 2020: 

1. Priamo zainteresovaná osoba - zamestnanec – znevýhodnená osoba  

2. Priamo zainteresovaná osoba - zamestnanec – znevýhodnená osoba  

3. Priamo zainteresovaná osoba - zamestnanec  

 

RSP prerokováva s poradným výborom: 

a) dôležité otázky rozvoja RSP a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti, 

b) stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä 

ak je ohrozená zamestnanosť, 

c) zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok, 

d) rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v 

zmluvných podmienkach, 

e) opatrenia na prechádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu 

bezpečnosti a zdravia pri práci. 
 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 

6. 3. 2020, 3. 6. 2020,  23. 9. 2020, 9. 12. 2020. 

RSP má  vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru. 

 

 

        RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená,  nenastali 

zmeny v zložení jeho orgánov. 

 

 

Ekonomika, organizácia a správa spoločnosti 
 

 V roku 2020 výrobné družstvo svoju účtovnú agendu viedlo pod informačným 

systémov MRP. V rámci svojej činnosti zabezpečovalo vedenie podvojného účtovníctva 

a účtovnej agendy v zmysle predpísaných právnych predpisov.  V rámci ekonomických 

činností, vynútené vznikajú  sekundárne povinnosti,  ktoré úzko súvisia s predmetom 

podnikania. Ide najmä o zabezpečovanie finančných a  zúčtovacích vzťahov, zabezpečenie 

styku s miestne príslušným správcom dane, zabezpečenie obligatórnych povinnosti v oblasti 

výkazníctva.    
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Majetok spoločnosti 
 
Bilančná hodnota r.s.p. DOZA, výrobné družstvo dosiahla k 31.12.2020 hodnotu 94 802 EUR 

a oproti stavu k 31.12.2019 došlo k nárastu o 51 708 EUR. Aj naďalej budeme hodnotiť 

sledované obdobie roku 2020 s predchádzajúcim obdobím.  

 

Aktíva spoločnosti 
Celkové aktíva r.s.p. sú tvorené neobežným majetkom, ktorý je  vo výške 1 929  EUR (pokles 

o 325 EUR), obežným majetkom v celkovej sume 92 873 EUR (nárast  o 52 033 EUR). 

 

V rámci položiek obežného majetku bol zaznamenaný nárast v stave krátkodobých 

pohľadávok z obchodného styku. Táto položka aktív oproti roku 2019 vzrástla o 5 792 EUR. 

Finančný majetok r.s.p. vzrástol  o 47 990 EUR.  

Zásoby poklesli oproti  predchádzajúcemu obdobiu  o 56 %.  

  

Neobežné aktíva r.s.p. sú tvorené najmä dlhodobým hmotným majetkom – DHM. Celková 

výška tohto majetku k 31.12.2020 dosiahla hodnotu 1 597 EUR a oproti predchádzajúcemu 

obdobiu minulého roka zaznamenal tento typ aktív pokles o 16,91 % . 

Tento typ aktív bol tvorený dlhodobým hmotným majetkom vo forme stavieb a samostatných 

hnuteľných vecí.  
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 Pasíva spoločnosti 
Vlastné imanie r.s.p. v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástlo o 32 796 EUR, 

a k 31.12.2020 dosiahlo  hodnotu vo výške 34 757 EUR.   

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia dosiahol hodnotu pred zdanením + 35 883 

EUR.  

  

V roku 2020 sme zaznamenali nárast pasív spoločnosti vo forme záväzkov. Celkové záväzky 

r.s.p. oproti minulému roku vzrástli o 18  912 EUR. 

Krátkodobé záväzky vzrástli oproti roku 2019 o 17 612 EUR. Tento nárast súvisel  najmä 

s obchodnými aktivitami výrobného družstva v oblasti predaja služieb. 

Dlhodobé rezervy vzrástli o 51 EUR. 

RSP v sledovanom období nenadobudol vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a ani 

iné akcie. Vplyv činnosti výrobného družstva na životné prostredie je minimálny. V rámci 

vyradených komponentov IT techniky a ostatného hnuteľného hmotného majetku,  r.s.p. 

nakladá s týmto opotrebovaným majetkom v zmysle zákonných právnych predpisov pre 

ochranu životného prostredia. 
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Ekonomická a finančná výkonnosť 
 

Celkové výnosy výrobného družstva realizované v roku 2020 dosiahli hodnotu 335 399  EUR 

a oproti roku 2019 vzrástli o 136 286 EUR.    

Štruktúra realizovaných tržieb zodpovedala zameraniu a činnosti r.s.p. V období 

hospodárskeho roka 2020 sme nerealizovali výnosy z finančnej a z mimoriadnej činnosti.     

 

Výnosy výrobného družstva DOZA  boli v tejto štruktúre: 

 výnosy z hospodárskej činnosti       335 399  EUR  

 výnosy z finančnej činnosti                        0  EUR 

 výnosy z mimoriadnej činnosti                  0  EUR 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti pozostávali predovšetkým z výnosov za predaj služieb 

v rámci činnosti registrovaného sociálneho podniku 205 651 EUR a ostatných výnosov 

z hospodárskej činnosti 124 858 EUR – príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny.  
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Na zabezpečenie výnosov DOZA, výrobné družstvo v roku 2020 vynaložilo náklady 

v celkovej výške 302 602 EUR.  Z toho boli: 

 náklady na hospodársku činnosť         302 256  EUR 

 náklady na finančnú činnosť                 346  EUR 

 náklady na mimoriadnu činnosť               0 EUR 

 

Náklady z hospodárskej činnosti r.s.p.  úzko súvisia  s realizovanými tržbami a to s predajom 

služieb a tovaru. Nakoľko sme navýšili počet zamestnancov narástli nám osobné náklady.  

V sledovanom období sme nerealizovali žiaden výskum a v tejto súvislosti nám nevznikli  ani 

žiadne náklady.  

Finančné náklady vynaložené roku 2020 vo výške 346 EUR súvisia predovšetkým s 

výdavkami na poistenie majetku a bankovými poplatkami.  

 

 DOZA, výrobné družstvo v roku 2020 dosiahlo zisk pred zdanením 35 883 EUR.  
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Ľudské zdroje 

 

Ľudské zdroje sú v r.s.p. DOZA výrobné družstvo hlavným výrobným faktorom. Preto sa tejto 

oblasti venuje osobitná pozornosť. 

              K  31. 12. 2020  vo výrobnom družstve DOZA bolo zamestnaných 27 pracovníkov.  

Spoločnosť neevidovala žiadnych  pracovníkov  v  mimoevidenčnom stave. Počas roka počet 

pracovníkov kolísal v rozpätí od 20 do 28 pracovníkov, pričom priemerný stav zamestnancov  

dosiahol výšku 25. Z dvadsaťsedem zamestnancov riadiace pozície zastávali 2 pracovníci. 

V rámci registrovaného sociálneho podniku sme zamestnávali 14 pracovníkov so zníženou 

pracovnou schopnosťou, 3 značne znevýhodnených pracovníkov a zvyšok tvorili pracovníci 

bez znevýhodnenia. Počet a štruktúru pracovníkov k  31. 12. 2020  zobrazuje nasledujúci graf: 

 

 
 

 

Predpokladaný budúci vývoj RSP 
DOZA, výrobné družstvo, r.s.p. naďalej pokračuje v plánovaných aktivitách a zámeroch, tak 

ako bolo zriadené. Naďalej máme v pláne zvyšovať predaj služieb a tovarov realizovaných 

v rámci registrovaného sociálneho podniku. 

 

Ostatné informácie o spoločnosti 
 DOZA, výrobné družstvo, r.s.p. nemá organizačnú zložku v zahraničí.  

 

 
Prílohy: Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky 

              Peňažné toky z prevádzkovej  činnosti 

 

 

Sobrance, 18. 6. 2021                                       Bc. Dobiašová Eva, predsedníčka družstva 
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