
Výročná správa za rok 2020 

spoločnosti 

KORCHI PLUS, s.r.o., r.s.p. 
so sídlom Gazdovský rad 38/43, IČO: 52 856 143 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
oddiel: Sro, Vložka: 46203/T 

vedeného v Registri sociálnych podnikov pod číslom 163 
(ďalej len spoločnosť) 

 
 
 

1. Činnosť spoločnosti bola v roku 2020 zameraná hlavne na dosahovanie materiálneho 

pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

a/  Služieb na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti 

b/  Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby 

c/  Tvorba a ochrana životného prostredia  a ochrana zdravia obyvateľstva  

 

Druh registrovaného sociálneho podniku: integračný podnik a všeobecný podnik 

Dátum priznania štatútu: 9.7.2020 

Predmet činnosti spoločnosti: 

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./ Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
6./ Reklamné a marketingové služby 
7./ Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
8./ Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 
9./ Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
 
Spoločnosť  zápisom v Obchodnom registri  OS Trnava dňa 18.09.2020 rozšírila predmet činnosti 
o body: 
8./ Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 
9./ Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaní údajov 

 

Hlavným cieľom spoločnosti, ako integračného podniku je podpora zamestnanosti. 

V spoločnosti sa zameriavame na zamestnanie osôb s dlhodobým zdravotným postihnutím 

znižujúce ich telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia ich plnohodnotnému 

a účinnému zapojeniu sa do pracovného pomeru v porovnaní so zdravými fyzickými 

osobami. V roku 2020 sme, ako integračný podnik zamestnali dve zamestnankyne so 

zníženou schopnosťou vykonávať zárobkovú činnosť, teda zdravotne znevýhodnené osoby. 

Obidve osoby boli zamestnané na plný pracovný úväzok. 



 

Činnosť spoločnosti je zameraná hlavne na oblasť Šamorína, Bratislavy, Senca, 

Trnavy, Nitry, Dunajskej Stredy, Galanty, Komárna a priľahlých oblastí. 

Motívom k riešeniu daného problému je  problém  zdravia, zdravého životného štýlu 

a zdravej výživy. 

Naším produktom je hlavne zdravá výživa obyvateľstva, poradenstvo v oblasti zdravej 

výživy a predaj produktov zdravej výživy. 

V oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy vidíme dlhodobo obrovskú 

medzeru a neskúsenosť u väčšiny populácie na Slovensku. Motívom k riešeniu 

daného problému je problém zdravia, zdravého životného štýlu a zdravej výživy. 

 

Naša práca je založená na spolupráci s MUDr. Slavomírom Belcákom, ktorý je 

garantom metódy a zároveň hlavným dodávateľom produktov zdravej výživy. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sme oko registrovaný sociálny podnik novým podnikom, 

nezriaďovali sme v roku 2020 poradný výbor. Voľby do poradného výboru sa 

uskutočnia v priebehu nasledujúceho roku teda v roku 2021. 

 

V zložení orgánov spoločnosti v roku 2020 nenastali žiadne zmeny. 

 

 

2. Ekonomické výsledky 

 

Spoločnosť začala svoju činnosť až v mesiaci júl 2020 po pridelení štatútu Registrovaný 

sociálny podnik Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR /09.07.2020/.  Vzhľadom na 

zlú ekonomickú situáciu v druhej polovici roku 2020 spôsobenú pandémiou COVID-19, 

vyhlásením núdzového stavu, zákazom prechádzania z okresu do okresu a zákazu 

zhromažďovania sme nedosiahli také ekonomické ukazovatele, ako bol predpoklad ešte 

začiatkom roku 2020. 

Výnosy  v roku 2020 sme mali  v celkovej výške 16.184,05 Eur. 

 

Príjmy z poskytnutých služieb a predaja tovarov činili sumu 9.368,80 Eur.  

Skladové zásoby  tovaru k 31.12.2020 boli vo výške 1.059,17 Eur. 

Nárok na štátny príspevok v roku 2020 bol vo výške 6.815,25 /z toho uhradených 

k 31.122020 bolo iba 4.100,87 Eur/. Rozdiel nároku na štátny príspevok vo výške 2.714,38 Eur 

bol poukázaný v roku 2021. 

 

Výdavky v roku 2020 boli vo výške 16.119,82 Eur. 

- Energie                                  -             304,08 Eur 

- Nájomne za priestory     -              2.236,61 Eur 

- Právne služby                       -             393,00 Eur 

- Drobný majetok                  -              351,70 Eur 

- Študijné náklady  /školné/ -             376,62 Eur 



- Poštovné                                -                 2,00 Eur 

- Ostatné služby                      -                14,70 Eur 

- Opravy a údržba                   -                 14,38 Eur 

- Cestovné náklady /diéty/   -               840,97 Eur 

- Bankové úroky a poplatky  -                 30,00 Eur 

- Ostatné finančné náklady  -               625,40 Eur 

- Daň z motorových vozidiel -                   9,25 Eur 

- Ročný odpis motorového vozidla - 1.030,00 Eur 

- Náklady na mzdy v roku 2020       -  7.260,92 Eur z toho  1.948,47 Eur bolo uhradené 

v januári 2021. 

               Obstaranie tovaru v roku 2020 bolo vo výške 1.059,17 Eur, z toho predaj bol 445,30 Eur 

a rozdiel je 613,87 Eur sú skladové zásoby k 31.12.2020. 

Rozdiel medzi príjmami  a nákladmi  činil 64,23 Eur pred zdanením. 

Po zdanení výsledok hospodárenia je strata:   – 701,68 Eur 

Viď. príloha č.1 - Účtovná závierka 

        Príloha č.2 - Hlavná kniha 

        Príloha č.3 -  Daňové priznanie PO 

 

V daňovom priznaní sme uviedli vyššie príjmy a výdavky avšak daňový základ podľa platných 

právnych predpisov sme upravili o neuhradené náklady v roku 2020 vo výške 1.948,47 Eur 

a taktiež sme upravili príjmy, ktoré nám neboli uhradené do 31.12.2020 vo výške 2.714,38 

Eur. Z toho dôvodu výsledok po zdanení činí sumu   - 701,68 Eur. 

 

Čo sa týka záväzkov voči dodávateľom, termíny splatnosti sme vždy dodržali a preto 

nevykazujeme žiadne záväzky ku dňu 31.12.2020 

Spoločnosť má záväzky k 31.12.2020 len voči zamestnancom, z toho dôvodu že mzdy 

a odvody sú splatné v nasledujúcom  mesiaci. 

 

 

 

3. Harmonogram činností 

 

Hlavným cieľom spoločnosti, ako všeobecného sociálneho podniku je ochrana zdravia 

obyvateľstva podporou, propagáciou, vzdelávaním v oblasti zdravej výživy. 

 

Pozitívny sociálny vplyv v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany 

zdravia obyvateľstva sa považuje za dosiahnutý ak spoločnosť odmeria zdravotné 

parametre a nastaví individuálny stravovací a pohybový režim minimálne 400 

klientom za kalendárny rok. Toto sa spoločnosti vcelku, aj keď za sťažených 

podmienok z dôvodu tvrdých pandemických opatrení podarilo.  Od 09.07.2020 do 

31.12.2020 bolo vyšetrených a zároveň  bol nastavený stravovací a pohybový režim 



pre viac, ako 200 klientov v roku 2020. Čo predstavovalo viac, ako 34 klientov 

mesačne. 

 

Pozitívny sociálny vplyv v oblasti výskumu, vývoja, vedecko - technických služieb 

a informačných služieb sa považuje za dosiahnutý počtom informačných školení 

o zdravých produktoch  a zdravom životnom štýle a počtom publikácií v miestnom 

periodiku. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak spoločnosť 

zorganizuje minimálne osem informačných školení mesačne a jednu informačnú 

publikáciu v miestnom periodiku. 

Od 09.07.2020 do 31.12.2020 sme plánovali zorganizovať prednášky pre verejnosť na tému 

„Jedlo má byť liek a nie lieky majú byť jedlom“ , „ Stravovacie návyky a zdravý životný štýl“ 

, „To najcennejšie čo máme je naše zdravie, preto je dôležite sa o neho starať a nebrať to, 

ako samozrejmosť“, „ Metabolická diagnostika“ a ďalšie. 

 Avšak všetky  prednášky a účasť na prednáškach boli zrušené z dôvodu vyhlásenia 

núdzového stavu Hlavným Hygienikom SR a Vlády SR, nariadením Vlády SR o zákaze 

zhromažďovania  a organizovania akcií, ako aj  z dôvodu zákazu pohybu obyvateľstva 

medzi okresmi a ďalších prísnymi pandemickými opatreniami. Témy jednotlivých 

prednášok a jednotlivé problémy boli preto riešene individuálne s každým klientom 

za dodržania prísnych hygienických opatrení. /rúška, dezinfekcia, rukavice, odstup/ 

 

 

V oblasti mimoškolskej vzdelávacej činnosti sa jednalo hlavne o publikačnú činnosť 

v miestnom periodiku “ Šamorinčan“, kde sme jedenkrát za mesiac  uvádzali články 

na tému zdravia, rôznych zdravotných problémov a zdravého životného štýlu. 

 

Výročná správa spoločnosti  KORCHI PLUS, s r.o., R.S.P. je vyvesená na informačnej tabuli 

spoločnosti. 

 

Vypracoval: 

 

Ilona Korchaník 

konateľ spoločnosti  KORCHI PLUS, s r.o., R.S.P. 

 

 

 Prílohy č.1 - Účtovná závierka 

               Príloha č.2 - Hlavná kniha 

               Príloha č.3 -  Daňové priznanie PO 

 



 


