
Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 
 
 

 
    Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku 

Názov spoločnosti: Integrácia s.r.o.  

 

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): .04.09.2019 

 

Sídlo: Dukelská 31, 087 01 Giraltovce 

 

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: Dukelská 31, 087 01 Giraltovce 

 

Spoločnosť 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 RSP. 

 

Dátum priznania štatútu: 01.11.2019 MPSVaR č. 043/2019 

 

Registrovaný sociálny podnik bude poskytovať služby, ale aj konkrétne výrobky so svojimi zamestnancami. 

  

Zloženie orgánov RSP: 

1. valné zhromaždenie 

2.  konateľ 

3.  poradný výbor 

 

Zamestnanci sociálneho podniku: 

- 1 konateľ spoločnosti 

- 1 administratívny pracovník (min.SŠ vzdelanie) 

- 4 zamestnanci balenie a rozvoz stravy 

- 3 zamestnanci vrátnice školského internátu 

- 3 zamestnanci práčovne 

- 2 zamestnanci výdajne stravy 

- 1 zamestnanci upratovacie práce 

Celkový počet zamestnancov: 15 

 

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. 

 

1. Prehľad hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 
 

Predmety činnosti RSP: 

1. Výroba potravinárskych výrobkov 

2. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom       
v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok. 

3. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 

4. Čistiace a upratovacie služby 

5.Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

10. Prevádzkovanie výdajne stravy 

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

12.Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

13.Administratívne služby 

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

15. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 

 

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: 

− poskytovanie sociálnej pomoci  

− služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti  
 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  spoločnosti je 
najmä: - poskytovanie služieb, zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov. 

 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv. 

V prípade integračného podniku: 

-  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,  

resp. znenie v zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok vyšší ako stanovuje zákon o SE v § 12 ods. 2. 

Záver: 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil / nesplnil* hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie 
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

 

 

 

 



 

2.Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených 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 

Január     -   18 osôb 90,0% splnený 

Február    – 18 osôb  90,0% splnený 

Marec       -  17 osôb 88,8% splnený 

Apríl           – 16 osôb 88,9% splnený 

Máj            – 16 osôb 88,9% splnený 

Jún            – 16 osôb 88,9% splnený 

Júl              - 16 osôb 88,9% splnený 

August       – 16 osôb 88,9% splnený 

September– 15 osôb 88,2% splnený 

Október     – 15 osôb 88,2% splnený 

November – 15 osôb 88,2% splnený 

December – 15 osôb 88,2% splnený 

      
Záver:  
RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka.   
alebo 

 
          a)   počet zamestnancov účtovnej jednotky  

priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 
16,0 

 
b) 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: 1 

 
 V prípade RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou, RSP plnil / neplnil* podmienku v zmysle §6 odsek 1, 

písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch. 
  
 

 

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným obdobím 
RSP je kalendárny rok. 

 
        RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako          
RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov . 
 
       RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú 
štatutárnym audítorom. 

   RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil zníženú sadzbu DPH (10%) 

   RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka prijal  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. 

 



 

Účtovná závierka sa skladá z 3 etáp: 

1.etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok, vykonanie 
inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovane uzávierkových účtovných operácií. 

2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka 

3.etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka 

 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch: 

Príjmy:                                220 095,78 € 

Výdavky:                             218 979,18 € 

Zostatok k 31.12.2021 :          1 116,60 € 

Príjmy z faktúr:                      90 684,42 € 

Príjmy –dotácie UPSVaR:   128 921,45 € 

Výdavky: mzdy                     139 215,23 € 

Ostatné výdavky                     79 763,95 €  

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 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 v 
kalendárnom roku nepresiahli: 

1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov  RSP a 
zároveň 

2)  3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 
predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom  

3)  suma najvyššej mzdy prekročila / neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy 
  
 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných ako 
mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase  plnenia alebo 
spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia). 

 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie: 

 

K 31.12.2021 predstavoval: 

1. finančný majetok:   5 404,55 € 

2. obežný majetok:   52 134,26 € 

3. oprávky k dlhodobému majetku. 0,- 

4. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku: 0,- 

5. dlhodobobé záväzky: 0,- 

6. krátkodobé záväzky : 33 584,54 € 

 

 

Integrácia nevlastnila žiadny dlhodobý a krátkodobý majetok, bez ktorého sa výkony nemohli prejaviť vo 
výške faktúr za poskytované výkony. Uvedený majetok si Integrácia prenajala. 

 



 

 

 

Zmeny a nové zloženie organizácie 

 

Valné zhromaždenie a poradný výbor Integrácia, s.r.o. s neuzniesli na žiadnych zmenách v štatúte 
ani zložení orgánov Integrácia, s.r.o.. 

 

 

                                                                                      Mgr. František Novotný 

                                                                                         Konateľ spoločnosti 
 


