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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno: Dvakrát dobre, občianské združenie, registrovaný sociálny podnik 

Sídlo spoločnosti: Pribišová 286/7, 053 02 Spišský Hrhov 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v registri občianských združení, VVS/1-900/90-36998 

Deň zápisu: 09.02.2011 

IČO: 42344310 

DIČ: 2024091080 

 

Dvakrát dobre, občianské združenie, registrovaný sociálny podnik je občianským zdužením, ktoré 

vzniklo zmenou stanov zo dňa 08.11.2019 za účelom rozvoja a podpory krajčírskeho remesla a jeho 

prevádzkovania a podpory zamestnávania znevýhodnených žien. 

 

2. Vedenie spoločnosti 

Magdaléna Čurillová- predsedníčka 

 

 

3. Štatutárne orgány spoločnosti 

 

Predsedníčka 

Predseda predstavuje štatutárneho zástupcu, koná v jeho mene a zabezpečuje a riadi činnosť združenia. 

Valné zhromaždenie 

Je najvyšším orgánom, každý člen zruženia má právo účastí na valnom zhromaždení ako aj na ňom 

hlasovať, pričom do právomoci valného zhromaždenia patrí právo rozhodovať o všetkých dôležitých 

otázkach činnosti občianského združenia. 

  

4. Predmet činnosti 

1. Textilná výroba 

2. Odevná výroba 

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom 

živnosti 

 



5. Komentár k výsledkom činnosti 

 

Občianské združenie, registrovaný sociálny podnik ako krajčírska dielňa začalo svoju činnosť realizovať 

až koncom augusta 2020kedy sme začali s odevnou výrobou pre slovenské značky Mazumis, s.r.o., 

Maximilian Mucska Tailors, s.r.o. a podobne. Taktiež sme začali vyrábať vlastné výrobky a drobnú 

bižutériu. 

Občianske združenie, registrovaný sociálny podnik dosahuje pozitívny sociálny vplyv, meraním 

percenta zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb čo tvorí 100% z celkového počtu 

zamestnancov. Spoločnosť má 2 zamestnancov a všetci sú znevýhodnený, jedna zamestnankyňa je 

dlhodobo  nezamestnaná, nad 50 rokov a z najmenej rozvinutého okresu a druhá je zdravotne 

znevýhodnené s poklesom schopnosti vykonávať prácu nad 70% 

 

Poradný výbor občianského združenia Dvakrát dobre, registrovaný sociálny podnik bol zriadení 

06.08.2020 ako dočasný poradný výbor, ktorí vymenovala predsedníčka spoločnosti a tvorili ho 

zamestnanci, členovia a obyvateľka obce, kde má občianske združenie sídlo. Tento dočasný poradný 

výbor počas svojho pôsobenia stanovil, že prvé voľby do riadného poradného výboru sa uskutočnia 

06.09.2020, kde následne bol zvolení riadný poradný výbor a ten sa stretáva každé 3 mesiace v sídle 

občianského združenia.   

Všetkým realizovaným zmenám v hospodárení a činností predchádzalo rozhodnutie valného 

zhromaždenia. 

 

6. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

 

 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
2020 

Výnosy  € 6369,93 

Náklady  € 5223,76 

Počet 

zamestnancov 
os 2 

 

 

7. Ekonomické ukazovatele 

 

  

 

 

 

 

 

VÝNOSY 

Z predaja služieb- šitie odevov a 

textílii 
2260 € 

Prijaté dary 1000 € 

Dotácie UPSVaR 3109,93 € 

SPOLU 6369,93 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Dlhodobý hmotný majetok 0 € 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 

Neobežný majetok  0 € 

Krátkodobé pohľadávky 532,47 € 

Pokladnica  162,25 € 

Ceniny 0 € 

Bankové účty 3442,98 € 

Obežný majetok  4137,70 € 

 

 

Štruktúra zdrojov v občianskom zdužení 

Vlastné imanie  

Základné imanie 0 € 

Kapitalové fondy 0 € 

Fondy zo zisku 0 € 

VH minulých rokov 0 € 

VH za účtovné obdobie 1136,17 € 

Záväzky  

Rezervy 0 € 

Krátkodobé záväzky 0  € 

Zamestnanci  2207,95 € 

Zúčtovanie s orgánmi sp a zp  693,76 € 

Dane  0 € 

 

8. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 

 

Predseda 1 

Členovia 3 

Zamestnanci 2 

 

NÁKLADY 

Spotreba materiálu- látky na šitie 669,46 € 

Kúpa šijacieho stroja 828,40 € 

Ostatné služby- poštovné, nájomné, 

poplatky 
712,96 € 

Mzdové náklady 2207,95 € 

Zákonné sociálne a zdravotné 

poistenie 
693,76 € 

Zákonné sociálne náklady 12,50 € 

Ostatné dane a poplatky 108,73 € 

SPOLU 5233,76 € 



Počet zamestnancov je variabilný, z dôvodu využívania dotácii z úradu práce. Na zamestnávanie sa 

využívajú § 53G a § 54. Pracovné pomery zväčša trvajú 6 až 15 mesiacov poprípade 20. Závisí to od 

typu projektu. Zamestnávame 2 znevýhodnených občanov, na jedného z nich poberáme ako držiteľ 

štatútu registrovaného sociálneho podniku kompenzačné príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny a jeden je zamestnaný cez § 54 a dostali sme na neho príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny v rámci projektu Podpora zamestnávania UoZ. 

9. Použitie úľavy na dani z príjmov 

Keďže ako registrovaný sociálny podnik máme možnosť využiť úľavu na dani z príjmov vo výške 

100%, túto možnosť sme využili. Úľava na dani sa využila ešte v roku 2020 na kúpu šijacieho stroja, 

ktorý je pre našu činnosť nevyhnutnosťou. 

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Náš sociálny podnik by sme chceli každým rokom rozširovať. V roku 2021 máme naplánovaný, veľmi 

pekný projekt Pomoc šitá na mieru pre všetky komunity, v ktorom by sme chceli šiť školské uniformy 

pre deti zo sociálne slabších rodín zo začiatkom realizácie apríl/máj 2021 a taktiež budeme pokračovať 

v šití odevov pre rôzne slovenské značky. 

 

 

11. Prílohy 

Účtovná závierka 

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 

Poznámky 

 


