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A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke 

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

Názov spoločnosti: JUVEX s.r.o. 

IČO: 52375307  

Dátum vzniku: 21.06.2019 

Sídlo: Častkovce  č. 343, 916 27 Častkovce 

Adresa prevádzkarne: Hurbanova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Druh registrovaného sociálneho podniku: Integračný podnik 

Dátum priznania štatútu: 01.09.2019 

Poradný výbor:  štatutárny orgán: konateľ Jozef Uhlík od 27.02.2020, Michal Kubiš od                          

21.06.2019 do 26.02.2020. 

Počet členov poradného výboru: 3 

Počet zainteresovaných osôb -členov poradného výboru k 31.12.2020    

 Toráčová Simona 

 Kubala Peter 

 Svoradová Iveta 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nastali zmeny v zložení jeho 

orgánov: spoločníci: Jozef Uhlík od 27.02.2020, Michal Kubiš od 21.06.2019 do 26.02.2020. 

 

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 a ani 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 zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul a ani sa nezlúčil s 

inou osobou, ktorá  nie je reg.soc.podn. a ani sa nerozdelil. 

 



 b/ Opis hospodárskej činnosti: Predmety činnosti RSP:  

 Zamestnávanie zdravotne postihnutých:                                                                                                                                                                   

-výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 

-výroba jednoduchých výrobkov z dreva,gumy a plastov                                                                                    

 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nezmenil predmety činnosti. 

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky 

prospešnej služby v oblasti: - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 

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

Percentom zamestnaných znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov: 

Mesiac-stav ku koncu mesiaca  %zamestnaných znevýhod.osôb  merateľný PSV                                                                

      z celkového počtu 

jún 2020      100%   splnený 

júl 2020       100%   splnený 

august 2020      100%   splnený 

september 2020     100%   splnený 

október 2020      100%   splnený 

november 2020      100%   splnený 

december 2020      100%   splnený 

Záver: ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období od 01.09.2019 do 31.12.2020. 

 

Počet zamestnancov účtovnej jednotky: 

 1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:  29,8 

 2.počet zamestnancov účt.jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.závierka:  36 

RSP plnil podmienku v zmysle § 6 odsek 1, písm. h( zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich 

úväzkoch. 



 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - účt.závierka spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako 

riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za obdobie od 

01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

B. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie: 

 a/ o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach 

RSP účtuje v zmysle § 14 odsek 1 zákona o SE  v sústave podvojného účtovníctva, pričom účt.obdobím 

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 účt.závierku  a výročnú správu overenú 

štatutárnym audítorom. 

 

 b/ o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy 

RSP v roku 2020 nezískal majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z inej 

podpory alebo verejných prostriedkov. 

 

 c/ o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy 

RSP sa v zmysle § 5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, 

že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100%  po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým 

je dosahovanie merateľného PSV.  

RSV počas obdobia, za ktoré je zostavená účt. závierka, nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal 

používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

 

 d/ o výnosoch 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závieka, nevyužil servisné poukážky. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účt. závierka, využil zníženú sadzbu DPH /10%/. 



RSP vyhlasuje, v období, za ktoré je zostavená účt. závierka ,nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účt.závierka, neprijal 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 poskytla podpora vo forme dotácie, nenávratného finanč. 

príspevku. 

 

 e/ o nákladoch 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účt. 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 nákl. pri použití minimálnej mzdy 50 zamestnancov RSP a 

zároveň  

  2/ 3-násobok mzdových nákl. pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

SR za predchádzajúci kal.rok 1 zamestnanec  RSP, pričom 

  3/ suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účt. závierka, nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných 

ako mzdových nákladov RSP. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účt. závierka, vyplácal mzdu najmenej v sume, ku ktorej 

sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu. 

 

 f/ o daniach z príjmov 

RSP vyhlasuje,že nevyužil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g/ zákona o SE. 

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účt.závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá 

nie je registrovaným soc.podnikom. 

RSP nedodával v období, za ktoré je zostavená účt.závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je 

právnickou osobou a nie je regist.soc.podnikom. 

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účt.závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je 

fyzickou osobou. 

RSP si v období , za ktoré je zostavená účt.závieka, nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby. 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účt. závierka, nemal nedoplatky poistného na 

povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné 



dôchodkové sporenie a na dani, ktorej je správcom daňový úrad alebo colný úrad. 

RSP mal v období , za ktoré je zostavená účt.závierka, nasledujúce príjmy a  náklady v členení podľa 

zdrojov: 

 

VÝNOSY: 

Tržby z predaja výrobkov:    36.869 

Tržby z predaja služieb:     46.849 

Tržby z predaja dlh.hmot.maj.:        0  

Ostatné výnosy - Dotácia                 142.431  

     Spolu:               226.149   

 

NÁKLADY: 

Spotreba materiálu a energie:    22.879 

Služby:         9.235 

Osobné náklady:                 203.449 

Dane a poplatky:          124 

Odpisy:         1.561 

Opr.pol.k pohľadávkam:                         0 

Ostat.nákl.na hosp.činnosť:           99 

Náklady na finanč.činnosť:         165 

     Spolu:                237.512 

 

 

ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI: 

 

Dlhodobý hmotný majetok:    9.480 



NEOBEŽNÝ MAJETOK     9.480 

 

Krátkodobé pohľadávky:                 34.738 

Zásoby:          0 

Bankové účty:                   20.792 

OBEŽNÝ MAJETOK                  55.530 

 

ŠTRUKTÚRA ZDROJOV SPOLOČNOSTI 

VLASTNÉ IMANIE:                    2.846 

Základné imanie:     5.000 

Kapitálové Fondy:        0 

Fondy zo zisku:      9.209 

HV za účt.obdobie :                 -11.363 

 

ZÁVAZKY:                   62.164 

Dlhodobé záväzky:       0 

Krátkodobé záväzky:     5.127 

Zamestnanci:                   26.169 

Dane:       9.809 

Ostatné krátkodobé záv.:                  15.780 

Rezervy:      5.279 

 

 

PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI: 

Spoločnosť JUVEX s.r.o. sa zaoberá výrobou a opracovávaním kovových, drevených, gumových a 

plastových výrobkov.  Tento účel bude využívať RSP na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu v 



službách na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 

ZHODNOTENIE POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU ZA INTEGRAČNÝ PODNIK:  

Spoločnosť JUVEX s.r.o. dosiahla 100%-ným zamestnaním znevýhodnených a zraniteľných osôb pozitívny 

sociálny vplyv v službách na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 

 

Častkovce dňa 30.06.2021 

 

       …………………………………………………. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


