
 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

za rok 2020 
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Identifikačné údaje 

Obchodné meno:  Jumilso s.r.o., registrovaný sociálny podnik 

Sídlo:    Štefánikova 5, 073 01 Sobrance 

IČO:    52 991 148 

DIČ/:    2121210168 

Registrovaný:   Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka 

    číslo: 48494/V 

Zápis ku dňu:   06.03.2020 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

 

Štatút registrovaného sociálneho podniku 

Registrácia:   Register sociálnych podnikov  

Číslo osvedčenia:  131/2020_RSP zo dňa 20.05.2020 

Druh RSP:   Integračný podnik 

 

Kontakt 

Konateľ spoločnosti:  Ing. Miloš Juhás 

    jumilso@gmail.com 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:    SK96 0200 0000 0042 9463 9851 
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Údaje zapísané v Obchodnom registri 
Predmet podnikania:  

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) 

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 

5. Reklamné a marketingové služby 

6. Prieskum trhu a verejnej mienky 

7. Vydavateľská činnosť 

8. Fotografické služby 

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 

základných služieb spojených s prenájmom 

10. Prenájom hnuteľných vecí 

11. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 

12. Ubytovacie služby s poskytovaním predaja nápojov ubytovaným 

hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok a 

návštevníkom prevádzky 

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

14. Služby starostlivosti o domácnosť a záhradu 

Spoločníci:   Bc. Samuel Juhás, Mieru 14, 073 01 Sobrance 

Výška vkladu spoločníka: 5 000 EUR 

Štatutárny orgán:  konateľ – Ing. Miloš Juhás, Mieru 14, 073 01 Sobrance, Vznik  

    funkcie: 06.03.2020   

    V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene 

    spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo 

    odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj  

    vlastnoručný podpis a funkciu. 

Základné imanie:  5 000 EUR 

 

 

 

 

 

 

 



 Obchodná spoločnosť Jumilso s.r.o., registrovaný sociálny podnik, so sídlom 

Štefánikova 5, 073 01 Sobrance, IČO: 52 991 148, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 48494/V (ďalej len ako „spoločnosť“) 

p r e d k l a d á 

v súvislosti s povinnosťou vyplývajúcou z ustanovenia § 15 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako 

„zákon o sociálnej ekonomike“ a „ZSE“) túto 

v ý r o č n ú   s p r á v u: 

 

I. Všeobecné ustanovenia 
 

 Spoločnosť vznikla dňom zápisu do Obchodného registra, t.j. dňa 06.03.2020.  

 Spoločnosť riadi svoju činnosť podľa zákona o sociálnej ekonomike, pričom s odkazom 

na ustanovenie § 7 ods. 4 predmetného zákona bol spoločnosti dňa 20.05.2020 priznaný 

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh: Integračný podnik (ďalej v texte sa 

spoločnosť bude označovať aj ako „RSP“). 

 V zmysle ustanovenia § 15 zákona o sociálnej ekonomike: 

1. RSP vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym 

orgánom alebo základným dokumentom, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho 

kalendárneho roka. 

2. Výročná správa RSP obsahuje najmä: 

a) zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má 

registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a 

prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, 

b) účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

c) správu audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho 

auditu, 

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 

e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov, 

f) stav a pohyb majetku a záväzkov, 

g) zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým 

došlo v priebehu kalendárneho roka, 

h) údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným 

orgánom registrovaného sociálneho podniku. 

 

 

 



 

II. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 
 V zmysle článku VII.III Zakladateľskej listiny spoločnosti má RSP pozitívny sociálny vplyv 

dosahovať predovšetkým poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti 

zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osôb a/alebo znevýhodnených osôb. Tieto si 

osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich 

opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej 

autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného 

kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia 

týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života.  

 Hlavným cieľom RSP je teda v zmysle základného dokumentu spoločnosti je 

poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti: služby na podporu regionálneho 

rozvoja a zamestnanosti. 

 Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť meria nasledovne – služby na podporu 

zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z 

celkového počtu zamestnancov Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva 

príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. 

 

 V tomto kontexte možno konštatovať, že RSP v roku 2020 takto stanovený pozitívny 

sociálny vplyv napĺňal počas celej doby od priznania Štatútu RSP, nakoľko počas roka 

zamestnal celkom 3 zamestnancov, z ktorých bolo 100% osôb z kategórie zdravotne 

znevýhodnených osôb. 

 

III. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, 

ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka 
  

Orgánmi spoločnosti sú: 

− konateľ, 

− valné zhromaždenie, 

− poradný výbor podľa § 9 zákona o sociálnej ekonomike 

Konateľ – Ing. Miloš Juhás je konateľom odo dňa vzniku spoločnosti bez zmeny. 

Valné zhromaždenie – pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva v zmysle ustanovenia § 

132 Obchodného zákonníka Bc. Samuel Juhás ako jediný spoločník spoločnosti. 

Poradný výbor – členovia poradného výboru boli zvolení do funkcie dňa 05.06.2020, a to: 

1. Mária Makájová, Tyršová 47, 073 01 Sobrance – zamestnanec RSP 

2. Michaela Juhásová, Mieru 14, 073 01 Sobrance – zamestnanec RSP 



3. MVDr. Ivana Molnárová, Nová 17, 073 01 Sobrance – obyvateľ mesta Sobrance 

Počet členov poradného výboru, ako aj jeho zloženie sa od vzniku spoločnosti nezmenilo. 

V súvislosti s poradným výborom je potrebné uviesť, že jeho činnosť sa riadi interným 

dokumentom, ktorým je: "Interný dokument č. 01/2020". 

 

IV. Rozvoj zamestnanosti 
 Vznikom RSP chceme znížiť mieru nezamestnanosti v obci, zvýšiť životnú úroveň 

zdravotne znevýhodnených občanov a podnietiť u nezamestnaných záujem o získanie nových 

vedomostí, zručností a zlepšenie životnej úrovne zdravotne znevýhodnených osôb. 

 Od vzniku RSP (t.j. 20.05.2020), sme zamestnali 3 zdravotne znevýhodnené osoby, 

ktoré ku dňu vypracovania tejto Výročnej správy aj naďalej zamestnávame: 

Meno a Priezvisko Deň vzniku pracovného pomeru 

Ing. Miloš Juhás 01.06.2020 

Mária Makajová 01.06.2020 

Michaela Juhásová 01.06.2020 

 

 Znevýhodnenou osobou v zmysle zákona o sociálnej ekonomike je fyzická osoba, ktorá 

a) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v 

pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom 

roku, a ak jej zdaniteľné mesačné príjmy a mesačné príjmy zo starobného dôchodku, 

predčasného starobného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, 

výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a 

vdoveckého výsluhového dôchodku nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, a ktorá 

1. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú 

prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej 

ukončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich 

mesiacov, 

2. je staršia ako 50 rokov veku, 

3. je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe 

nasledujúcich mesiacov, 

4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného 

predpisu, 

5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými 

na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej 

školskej dochádzky, 

6. patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje 

jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na 

účely získania trvalého zamestnania, alebo 

7. má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, 



b) je osobou so zdravotným postihnutím, a to 

1. je uznaná za invalidnú alebo 

2. nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej 

telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a 

účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou 

fyzickou osobou podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu 

nie staršieho ako jeden rok alebo podľa rozhodnutia o nepriznaní invalidného 

dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 

viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršieho ako dva roky; 

dlhodobé zdravotné postihnutie je také zdravotné postihnutie, ktoré má podľa 

poznatkov lekárskej vedy trvať najmenej dva roky. 

 V súvislosti so zamestnávaním vyššie uvedených zdravotne znevýhodnených osôb 

spoločnosť uzavrela s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Dohodu 

o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 

Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

− číslo dohody:   20/42/53G/14 

− kód projektu:   ITMS 2014+: 312031X761 

− deň uzavretia dohody: 20.07.2020 

V. Účtovná závierka 
 Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. zákona 

o účtovníctve. Ročná účtovná závierka za rok 2020 bola zostavená dňa 18.02.2021. 

 Výnosy z činnosti spoločnosti vo výške  47 574 € tvoria tržby z predaja tovaru a ostatné 

výnosy z hospodárskej činnosti. Náklady na hospodársku činnosť vo výške 46 896 € tvoria 

hlavne náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru a osobné náklady, ale taktiež aj 

spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a služby. Výsledok 

hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení je vo výške 492 €.  

VI. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
Prvoradým záujmom RSP je pokračovanie v dosahovaní pozitívneho merateľného sociálneho 

vplyvu a jeho intenzívne prehlbovanie aktívnou činnosťou na trhu a zamestnávaním 

znevýhodnených a zraniteľných osôb za účelom ich integrácie na pracovný trh. 

VII. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
Výnosy 2020 

Tržby z predaja služieb 34 360,61 

Ostatné výnosy 13 213,41 
 

Náklady 2020 

Spotreba materiálu 35 419,12 

Spotreba energie 150 



Ostatné služby 2 691,66 

Osobné náklady 18 615,21 

Dane a poplatky 245,65 

Ostatné náklady 45,20 

 

VIII. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 
Základné imanie 5 000 € 

Tržby z predaja služieb 34 360,61 

Ostatné 13 213,41 
 

IX. Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2020 

MAJETOK    

Dlhodobý majetok 
(netto hodnota) 

0 0 0 

Materiál 35 419,12 25 439,12 9 980 

Pohľadávky 13 213,41 11 741,71 1 471,7 

Pokladňa 39 360,61 31 204,02 8 156,59 

Banka 38 586,68 35 975,96 2 610,72 

Majetok spolu: 126 579,82 104 360,81 22 219,01 

    

ZÁVÄZKY    

Záväzky dlhodobé 0 0 0 

Záväzky krátkodobé 50 229,7 66 027,11 15 797,41 

Rezervy 929,58 0 929,58 

Záväzky spolu: 51 159,28 66 027,11 14 867,83 

 

RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o sociálnej 

ekonomike vo výške 141 EUR.  

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého 

100 % po zdanení previedol na osobitný účet v banke na ich budúce použitie na dosiahnutie 

merateľného PSV. 

X. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení 

účtovného obdobia za rok 2019 
 Na základe návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v Obchodnom registri, sp. zn.: 

4/Re/981/2021 zo dňa 28.06.2021 bol u spoločnosti vykonaný zápis navrhovaných údajov, 

t.j. došlo k zmene obchodného mena, nakoľko v zmysle ustanovenia § 7 ods. 7 zákona 

o sociálnej ekonomike: „Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo 

názve povinný uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“.“ 



 K predmetnej zmene obchodného mena došlo zápisom nového obchodného mena 

„Jumilso s.r.o., registrovaný sociálny podnik“ s účinnosťou ku dňu 30.06.2021. 

 

V Sobranciach, dňa 30.06.2021      ............................................ 

           Ing. Miloš Juhás - konateľ 


