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PREDHOVOR 

 

Dostala sa Vám do rúk Výročná správa neziskovej organizácie LABORE n. o., registrovaný 
sociálny podnik. 

LABORE n. o. je registrovaným sociálnym podnikom, ktorého hlavným cieľom je zamestnávať 
ľudí znevýhodnených  na trhu práce. Nezisková organizácia LABORE n. o. je pokračovateľom 
zamestnávania zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb, ktoré do roku 2019 realizovala 
nezisková organizácia Áno pre život. . V roku 2020   došlo k oddeleniu sociálneho 
zamestnávania  od poskytovania sociálnych služieb. Za týmto účelom bola založená nová 
nezisková organizácia LABORE n. o., ktorého zakladateľom je občianske združenie Fórum 
života a občianske združenie Srdce. 

LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik má zriadené dve prevádzky – cukrárenskú výrobňu 
v Rajci a cukráreň v Rajeckých Tepliciach. V cukrárenskej výrobni sa pečú a zdobia zdravé a 
chutné medovníky, torty, zákusky a poctivé koláče na rôzne príležitosti. Medovníky sa zdobia 
na objednávku podľa požiadaviek zákazníkov. Všetky cukrovinky sú vyrobené z domácich 
surovín, od miestnych dodávateľov z regiónu. Výrobky z cukrárenskej výrobne sa predávajú v 
cukrárni RAJecké Radosti v Rajeckých Tepliciach. Ponuku cukrárne tvoria zákusky, zdravé 
medovníčky, rôzne druhy kávy, prírodná kozmetika, hand-made suveníry a bižutéria.  

Obidve pracoviská majú už pevné miesto v Rajeckom regióne. Zmysluplná práca pre ľudí, ktorí 
by si inak ťažko našli zamestnanie, je zároveň službou pre obyvateľov regiónu. Obrazne 
povedané, lepšie je dať znevýhodneným ľuďom udicu, než rybu. Lepšie, ako financovať sociálne 
odkázané osoby, je pomôcť im zarobiť si na živobytie.  

V roku 2020 sa začalo so zriaďovaním novej prevádzky cukrárne v Žiline, kde nájdu 
zamestnanie ďalší znevýhodnení zamestnanci. Čas a energiu sme vložili do zdokonalenia 
vlastnej náplne práce, poslania a zabezpečenie personálneho i materiálneho vybavenia 
organizácie. Potrápila nás aj celosvetová pandémia, podarilo sa nám však udržať všetky 
pracovné miesta našich zamestnancov, za čo sme veľmi vďační.  

LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik je organizácia otvorená partnerskej spolupráci, 
preto nadväzujeme kontakty s organizáciami podobného zamerania. Účelom je vytváranie 
pracovných miest a začleňovanie znevýhodnených a zraniteľných ľudí naspäť do spoločnosti. 
Chceme takto pomôcť riešiť zásadné spoločenské problémy finančne udržateľným spôsobom. 

      

Darina Verešová, 
riaditeľka LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik 
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1 ZHODNOTENIE DOSAHOVANIA SOCIÁLNEHO VPLYVU A PREHĽAD ČINNOSTI 

1.1 Základné údaje 

Názov: LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik 
Právna forma: Nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 

Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby 

IČO: 52607054 
DIČ: 2121157885 
Číslo rozhodnutia o registrácii: OVVS/NO – 2/19  

Vydal Okresný úrad v Žiline, dňa 23.8.2019 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a. s. 

číslo účtu, IBAN: SK55 0900 0000 0051 6243 5819 
Sídlo: Ulica, číslo: Bielisko 647 

Obec: Rajec 
Okres: Žilina 
PSČ: 015 01 

Zakladatelia: 
Názov, IČO: 

Fórum života, občianske združenie, IČO: 31815839 
Občianske združenie Srdce, IČO: 17065607 

Orgány organizácie: 
Správna  
rada: 

RNDr. Ing. Marcela Dobešová 
Mgr. Anna Verešová 
JUDr. Silvia Miškovičová 

Revízor: Mgr. Zuzana Dobešová 
Riaditeľ: Darina Verešová 

 

1.2 Zameranie organizácie a zamestnanci 

Organizácia vznikla so zameraním na poskytovanie všeobecne prospešných služieb na 
podporu: 

a) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti zamestnávaním najmä 
znevýhodnených a zraniteľných osôb za účelom prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju 
regiónu,  

b) vzdelávanie prostredníctvom usporadúvania seminárov, kurzov a prednášok súvisiacich 
s prevádzkou sociálneho podniku. 

Všeobecne prospešný účel: 

1. Prevádzkovanie sociálneho podniku s pozitívnym sociálnym vplyvom za účelom 
zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb. 

2. Pozitívnym sociálnym vplyvom je napĺňanie verejného záujmu, ktorým je podpora 
zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb. 
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Prehľad o počte a zaradení zamestnancov v sociálnom podniku  

Zamestnanci pracovné zaradenie 
úväzok/počet 

hodín za týždeň 
§2 ods.5 písm.b) bod 1 pomocný pracovník v potravinárstve 40 
§2 ods.5 písm.b) bod 1 predavač 15 
§2 ods.5 písm.b) bod 1 informátor 10 
§2 ods.5 písm.b) bod 2 cukrár 30 
§2 ods.5 písm.b) bod 2 medovnikár 40 
§2 ods.5 písm.b) bod 2 vedúci predajne 40 
§2 ods.5 písm.b) bod 2 cukrár 30 
zam. bez príspevku riadiaci pracovník v potravinárskej výrobe 40 
zam. bez príspevku projektový špecialista 10 

 

Percentuálne zastúpenie znevýhodnených zamestnancov v organizácii 

Podľa §12 odst. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v 
znení neskorších predpisov má registrovaný integračný sociálny podnik povinnosť 
zamestnávať minimálne 30% znevýhodnených a zraniteľných zamestnancov z celkového 
počtu zamestnancov organizácie.  

RSP LABORE v roku 2020 zamestnával nasledujúce percento znevýhodnených a zraniteľných 
zamestnancov z celkového počtu: 

Mesiac 
% znevýhodnených a zraniteľných 

zamestnancov 
február 2020 87,5 % 
marec 2020 87,5 % 
apríl 2020 75 % 
máj 2020 75 % 
jún 2020 75 % 
júl 2020 75 % 
august 2020 75 % 
september 2020 75 % 
október 2020 75 % 
november 2020 77,78 % 
december 2020 77,78 % 

 
1.3 Prehľad aktivít LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik za rok 

2020 

LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik má zriadené dve prevádzky – cukrárenskú výrobňu 
v Rajci a cukráreň v Rajeckých Tepliciach. V cukrárenskej výrobni sa pečú a zdobia zdravé a 
chutné medovníky, torty, zákusky a poctivé koláče na rôzne príležitosti. Medovníky sa zdobia 
na objednávku podľa požiadaviek zákazníkov. Všetky cukrovinky sú vyrobené z domácich 
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surovín, od miestnych dodávateľov z regiónu. Výrobky z cukrárenskej výrobne sa predávajú v 
cukrárni RAJecké Radosti v Rajeckých Tepliciach. Ponuku cukrárne tvoria zákusky, zdravé 
medovníčky, rôzne druhy kávy, prírodná kozmetika, hand-made suveníry a bižutéria.  

V roku 2020 sa začalo so zriaďovaním novej prevádzky cukrárne v Žiline, kde nájdu 
zamestnanie ďalší znevýhodnení zamestnanci. Čas a energiu sme vložili do zdokonalenia 
vlastnej náplne práce, poslania a zabezpečenie personálneho i materiálneho vybavenia 
organizácie. 

Obidve prevádzky LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik začali fungovať 1. februára 2020. 
V bežnom režime však realizovali svoju činnosť iba do 13. marca, nakoľko vypukla celosvetová 
pandémia ochorenia COVID-19, ktorá ovplyvnila fungovanie aj našich prevádzok.  Od 13. 
marcado 24. apríla bola z dôvodu protiepidemiologických opatrení úplne uzavretá prevádzka 
cukrárne v Rajeckých Tepliciach, fungovala len výroba na objednávky. Od 24. apríla do 8.mája 
fungovala cukráreň v režime výdaja tovaru len so sebou. Od 9.mája bola obnovená prevádzka 
v bežnom režime až do 15. októbra2020. Následné bola na základe epidemiologických 
nariadení opätovne na dva týždne úplne zatvorená prevádzka cukrárne. Od začiatku novembra 
do konca roku fungovala len na princípe výdaja tovaru so sebou. Z týchto dôvodov boli 
obmedzené výrobné kapacity. Napriek týmto ťažkým udalostiam sme udržali všetky pracovné 
miesta,  aj vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

V roku 2020 sa nám podarilo získať podporu z Nadácie Slovenskej sporiteľne, Nadácie Orange 
a Nadácie Kia Motors. Väčšina aktivít roka bola zameraná na udržanie prevádzok a pracovných 
miest počas pandémie, skvalitnenie pracovných podmienok.  

 
Projekt, ktorý sme realizovali vďaka finančnej podpore 
Nadácie Slovenskej sporiteľne, bol zameraný na 
dovybavenie pracovis-
ka, ktorá poskytuje za-

mestnanie znevýhodneným a zraniteľným skupinám ľudí. 
Jeho cieľom bolo zabezpečiť odborné vedenie a pomoc pre 
našich zamestnancov, aby mali vytvorené vhodné 
podmienky na prácu vzhľadom k svojim potrebám. 
Chránená dielňa sa venuje výrobe medovníkov a koláčov, 
preto sme potrebovali zabezpečiť napríklad miesič cesta, 
aby sme mohli zamestnávať aj ľudí, ktorým zdravotný stav 
nedovoľuje ťažšiu fyzickú prácu. Chýbali nám tiež 
spotrebiče zabezpečujúce uchovanie kvality výrobkov 
v dielni aj v našej cukrárni, kde tiež zamestnávame 
znevýhodnených ľudí. Je pre nás prioritou udržať chod a kvalitu našich chránených dielní, 
nakoľko v regióne nepôsobí ďalšia inštitúcia, ktorá by sa zameriavala na pomoc 
znevýhodneným ľuďom formou ich zamestnávania. Z projektu bola zakúpená aj chladiaca 
vitrína na zákusky do novovznikajúcej cukrárne v Žiline, kde nájdu prácu ďalší ľudia 
znevýhodnení na trhu práce.  
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Sme vďační, že vďaka podpore projektu sme mohli ľuďom so špecifickými potrebami (osamelí 
rodičia, ženy po dlhodobej materskej, zdravotne znevýhodnení, ľudia v preddôchodkovom 
veku, osoby bez vzdelania...) poskytnúť možnosť zamestnať sa a žiť kvalitný život bez 
odkázanosti na iných.  

 
V roku 2020 podporila Nadácia Orange z Fondu pomoci 
projekt registrovaného sociálneho podniku LABORE 
s názvom Nevzdáme sa.  

Vďaka podpore Nadácie Orange 
realizovala organizácia LABORE 

projekt, ktorý pomohol zabezpečiť nevyhnutné dezinfekčné a ochranné 
prostriedky, stojany na dezinfekciu a udržať chod pracovnej dielne a tým 
aj pracovné miesta napriek dočasnému prerušeniu prevádzky cukrárne 
a výraznému poklesu tržieb. Nebolo potrebné prepustiť žiadneho 
zamestnanca, čo v pandemickej situácii považujeme za veľký úspech. 
Nakoľko by naši zamestnanci vzhľadom na rôzne znevýhodnenia mali 
problém nájsť nové zamestnanie, bolo našou prioritou udržať všetky pracovné miesta a sme 
vďační za poskytnutú pomoc Nadácie Orange.  

 

V roku 2020 podporila Nadácia Kia Motors Slovakia 
registrovaný sociálny podnik LABORE zakúpením 
a darovaním vybavenia novej cukrárne v Žiline.  

Nadácia Kia Motors Slovakia darovala organizácii LABORE vnútorné 
vybavenie a techniku potrebnú na otvorenie novej prevádzky 
cukrárne v Žiline. Táto cukráreň bude sídliť v priestoroch Považskej 
galérie umenia pri Nadácii Žilinského samosprávneho kraja pre 
podporu rodiny, s ktorou priamo spolupracuje. V cukrárni nájde 
zamestnanie osoba znevýhodnená alebo zraniteľná na trhu práce 
a pracovné miesto sa vďaka novej cukrárni vytvorí aj vo výrobni 
v Rajci, kde sú taktiež zamestnaní znevýhodnení ľudia. Vďaka 
podpore Nadácie Kia bol zakúpený nábytok do novej cukrárne, 
pressostroj na kávu, chladnička, mraznička a všetko ostatné 
chýbajúce vybavenie. Otvorenie cukrárne je plánové vzhľadom na protipandemické opatrenia 
na druhú polovicu roku 2021.  

 

Zamestnanci spoločnosti Artinit darovali organizácii na konci roku 
väčšie množstvo dezinfekčných, čistiacich a ochranných 
prostriedkov, čo pomohlo zabezpečiť dodržiavanie protiepide-
miologických opatrení bez finančného zaťaženia neziskovej 
organizácie.  
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2 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV  

Súčasťou výročnej správy LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik (ďalej nezisková 
organizácia) je ročná účtovná závierka k 31.12.2020 vo forme výkazov súvahy, výkazu ziskov 
a strát a poznámok.  

Aktívnu činnosť nezisková organizácia začala od 1.2.2020 v rámci delimitácie majetku, 
záväzkov a zamestnancov od neziskovej organizácie ÁNO PRE ŽIVOT n.o.  

Majetok neziskovej organizácie k 31.12.2020 dosiahol výšku 23,3 tis. eur. V porovnaní s rokom 
2019 klesol o 2 tis. eur. v dôsledku vyradenia automobilu, ktorého oprava vyžadovala väčšie 
náklady ako miera jeho úžitku.   

Výsledok hospodárenia v prvom roku prevádzky vykázal stratu vo výške 6,1 tis. eur., ktorú 
spôsobil núdzový stav mimoriadnej pandemickej situácii COVID-19. Cukrárenská výroba 
v prevádzke v Rajci a predaj výrobkov spolu s tovarom na komis v cukrárni v Rajeckých 
Tepliciach  fungovala len od 1.2. do 13.3.2020.  Nedosiahli sa požadované výkony a tržby. 
Plánovaná prevádzka cukrárne v Žiline sa v roku 2020 neotvorila.  

V nasledujúcej tabuľke je zhodnotenie aktív, pasív a rozdielu medzi rokmi 2020 a 2019. 

 

Celkové výnosy neziskovej organizácie za rok 2020 za 11 mesiacov obmedzenej činnosti 
dosiahli výšku 145,3 tis. eur, z toho 42,6 % tvorili tržby za vlastné výkony, 27,4 % tvorila 

Strana aktív    (v EUR) 2020 2019 Rozdiel
A. MAJETOK SPOLU         4 708,22 €         6 707,20 € -       1 998,98 € 
 1. Dlhodobý nehmotný majetok
 2. Dlhodobý hmotný majetok          4 708,22 € 6 707,20 €        1 998,98 €-        
 3. Dlhodobý finančný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU       18 524,64 €             717,89 €       17 806,75 € 
 1. Zásoby          1 755,92 € 1 755,92 €        
 2. Dlhodobé pohľadávky -  €                 
 3. Krátkodobé pohľadávky          8 775,90 €             500,00 € 8 275,90 €        
 4. Finančné účty          7 992,82 €             217,89 € 7 774,93 €        
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU               47,01 €             103,68 € -            56,67 € 
AKTÍVA celkom       23 279,87 €         7 528,77 €       15 751,10 € 
Strana pasív    (v EUR) 2020 2019 2019
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU               63,42 €         7 526,87 € -       7 463,45 € 
 1. Imanie a peňažné fondy          6 377,20 €          7 707,20 € 1 330,00 €-        
 2. Fondy tvorené zo zisku -  €                 
 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov -          180,33 € 180,33 €-           
 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -       6 133,45 € -          180,33 € 5 953,12 €-        
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU       23 216,45 €                 1,90 €       23 214,55 € 
 1. Rezervy -  €                 
 2. Dlhodobé záväzky             247,72 € 247,72 €           
 3. Krátkodobé záväzky       16 368,73 € 16 368,73 €      
 4. Bankové výpomoci a pôžičky          6 600,00 €                 1,90 € 6 598,10 €        
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU -  €                 
PASÍVA celkom       23 279,87 €         7 528,77 €       15 751,10 € 
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aktivácia tovaru z výroby do cukrárne a 30 % tvorili prevádzková dotácia na mzdy 
zamestnancov a dary od fyzických osôb a granty od nadácií. 

 

Nasledujúca tabuľka podrobnejšie opisuje členenie výnosov a nákladov za roky 2020 a 2019: 

 

 
 
 

Náklady  (v EUR) 2020 2019 Rozdiel
Spotrebované nákupy              65 791,76 €              65 791,76 € 
Služby              14 628,98 €                     30,12 €              14 598,86 € 
Osobné náklady              69 061,53 €              69 061,53 € 
Dane a poplatky                   824,15 €                   101,90 €                   722,25 € 
Ostatné náklady                   427,32 €                     48,31 €                   379,01 € 
Odpisy, predaný majetok                   668,98 €                   668,98 € 
Poskytnuté príspevky                            -   € 
Náklady celkom           151 402,72 €                   180,33 €           151 222,39 € 
Výnosy  (v EUR) 2020 2019 2019
Tržby za vlastné výkony a tovar              62 041,87 €              62 041,87 € 
Aktivácia              39 827,20 €              39 827,20 € 
Ostatné výnosy                4 675,79 €                4 675,79 € 
Tržby z predaja                   400,00 €                   400,00 € 
Prijaté príspevky                6 377,00 €                6 377,00 € 
Prevádzkové dotácie              31 947,41 €              31 947,41 € 
Výnosy celkom           145 269,27 €                            -   €           145 269,27 € 
Daň z príjmu                            -   €                            -   €                            -   € 
Výsledok hospodárenia -             6 133,45 € -                 180,33 € -             5 953,12 € 

Výnosy  1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019
Vlastné zdroje 103 578,37 € 0,00 €
 - Tržby za vlastné výrobky (cukrárenské výrobky) 9 484,30 €
 - Tržby za tovar (cukráreň) 46 802,09 €
 - Tržby z predaja služieb (cukráreň) 5 755,48 €
 - Aktivácia materiálu a tovaru 39 827,20 €
 - Ostatné výnosy 1 309,30 €
 - Výnosy z prenájmu 400,00 €
Dotácie, príspevky, dary na činnosť 41 690,90 € 0,00 €
 - Prijaté dary 3 366,49 €
 - Dary fyzických osôb 777,00 €
 - Dary právnických osôb 5 600,00 €
 - Príspevky z podielu zaplatenej dane
 - Dotácia ÚPSVaR SR 31 947,41 €
Výnosy celkom: 145 269,27 € 0,00 €

Náklady  1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019
Spotrebované nákupy 65 791,76 € 0,00 €
 - prevádzkový materiál 19 280,53 €
 - energie 4 978,36 €
 - predaný tovar 41 532,87 €
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3 SPRÁVA AUDÍTORA 

LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik za rok 2020 nemá povinnosť štatutárneho auditu. 

4 PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

 

Služby 14 628,98 € 30,12 €
 - opravy 586,12 €  
 - cestovné 147,05 €
 - reprezentačné 186,23 €
 - komunikačné náklady (telefón, poštovné, internet) 628,51 €
 - nájomné 6 351,76 €
 - služby dobrovoľníkov
 - právne a ekonomické služby 5 398,43 €
 - ostatné služby 1 330,88 € 30,12 €
Osobné náklady 69 061,53 € 0,00 €
 - mzdové náklady 53 188,18 €
 - zákonné sociálne a zdravotné poistenie 15 625,63 €
 - zákonné sociálne náklady 247,72 €
Dane a poplatky 824,15 € 101,90 €
 - ostatné dane a poplatky 824,15 € 101,90 €
Ostatné náklady 1 096,30 € 48,31 €
 - osobitné náklady  
 - bankové poplatky a poistenie majetku 427,32 € 48,31 €
 - ostatné náklady
 - Odpisy dlhodobého majetku 668,98 €
Poskytnuté príspevky 0,00 € 0,00 €
Náklady celkom: 151 402,72 € 180,33 €
Hospodársky výsledok: -6 133,45 € -180,33 €

Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2020 217,89 €                           
 - pokladnica -  €                                 
 - bankové účty 217,89 €                           

Príjmy sociálneho podniku: 108 778,46 €                   
 - Príjmy za vastné výkony a služby 68 172,27 €
 - Dary FO a PO 6 377,00 €
 - Príjmy z ÚPSVaR SR 24 641,58 €
 - Finančné výpomoci                         6 750,00 € 
 - Ostatné príjmy                         2 837,61 € 
Spolu disponibilné finančné prostriedky v roku 2020 108 996,35 €                   

Výdavky sociálneho podniku v roku 2020 101 003,53 €                   
 - Na správu 186,23 €                           
 - Nákup zásob a služieb 33 632,47 €                     
 - Osobné výdavky 61 982,06 €                     
 - Provízie, komis 5 050,87 €                        
 - Vrátenie finančnej výpomoci 151,90 €                           
 - Ostatné výdavky -  €                                 
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5 PREHĽAD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 

 
 

6 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV 

 
 

 
 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020 7 992,82 €                       
 - pokladnica 2 845,44 €                        
 - bankové účty 5 147,38 €                        

Zdroj príjmov (výnosov) a ich pôvod  Príjmy  Výnosy 
Z činnosti neziskovej organizácie                 77 759,88 €               103 578,37 € 
 - Tržby za vlastné výkony a tovar 68 172,27 € 62 041,87 €
 - Aktivácia materiálu a tovaru 39 827,20 €
 - Ostatné výnosy 1 709,30 €
 - Ostatné príjmy 9 587,61 €                  
Získané na činnosť neziskovej organizácie                 31 018,58 €                 41 690,90 € 
 - Prijaté dary 3 366,49 €
 - Dary fyzických osôb 777,00 € 777,00 €
 - Dary právnických osôb 5 600,00 € 5 600,00 €
 - Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 € 0,00 €
 - Dotácia ÚPSVaR SR 24 641,58 € 31 947,41 €
Celkom 108 778,46 €             145 269,27 €             

Majetok
 Stav k 

1.1.2020 
 Prírastky  Úbytky 

 Stav k 
31.12.2020 

Samostatné hnuteľné veci 5 377,20 €       668,98 €          4 708,22 €       
Obstaranie dlhodobého majetku 6 707,20 €       6 707,20 €       -  €                
Materiál na sklade 1 523,22 €       621,21 €          902,01 €          
Tovar na sklade 3 534,65 €       2 680,74 €       853,91 €          
Pokladnica 168 166,19 €   165 320,75 €   2 845,44 €       
Bankové účty 217,89 €          87 509,92 €     82 580,43 €     5 147,38 €       
Peniaze na ceste 205 988,41 €   205 988,41 €   -  €                
Odberatelia 9 484,30 €       9 282,60 €       201,70 €          
Poskytnuté preddavky 692,94 €          132,94 €          560,00 €          
Ostatné pohľadávky 6 673,30 €       6 000,00 €       673,30 €          
Dotácie a ostatné zúčtovania zo ŠR 31 947,41 €     24 641,58 €     7 305,83 €       
Iné pohľadávky 500,00 €          35,07 €            500,00 €          35,07 €            
Náklady budúcich období 103,68 €          47,01 €            103,68 €          47,01 €            

Majetok (aktíva) celkom: 821,57 €          510 544,55 €  494 550,39 €  23 279,87 €     

Záväzky
 Stav k 

1.1.2020 
 Prírastky  Úbytky 

 Stav k 
31.12.2020 

Finančné výpomoci 1,90 €               6 750,00 €       151,90 €          6 600,00 €       
Dodávatelia 25 878,86 €     22 884,38 €     2 994,48 €       
Ostatné záväzky 11 401,56 €     8 050,72 €       3 350,84 €       
Nevyfakturované dodávky 2 672,67 €       238,16 €          2 434,51 €       
Zamestnanci 44 120,33 €     39 725,74 €     4 394,59 €       
Ostatné záväzky voči zamestnancom -  €                
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7 ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

7.1 Správna rada 

Vo februári 2020 zasadala správna rada a uzniesla sa na zmenách v riadiacom orgáne 
organizácie. Predsedníčkou správnej rady sa stala RNDr. Ing. Marcela Dobešová, zo správnej 
rady odstúpil RNDr. Ladislav Židek a na jeho miesto bola prijatá JUDr. Silvia Miškovičová, 
odstúpila revízorka Ing. Jana Kavcová a na jej miesto bola prijatá Mgr. Zuzana Dobešová. 

7.2 Poradný výbor 

V roku 2020 zriadil RSP LABORE v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a 
sociálnych podnikoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poradný 
výbor organizácie. Jeho členmi sa stali zástupcovia zamestnancov, občanov mesta 
a odberateľa za MVO. Prvý poradný výbor bol menovaný štatutárom organizácie. Po uplynutí 
ich funkčného obdobia 31.12.2020 mal byť zvolený nový Poradný výbor, avšak z dôvodu 
mimoriadnej situácie, boli voľby presunuté na obdobie po jej skončení. Štatutárny zástupca – 
riaditeľ Darina Verešová odovzdala 20.2.2020 menovacie dekréty menovaným členom prvého 
poradného výboru,  za obyvateľa mesta Mgr. Daniela Augustínová, za odberateľa Jarmila 
Barčiaková a za zamestnancov Jarmila Krutáková. Všetci členovia prebrali dekrét a prijali 
funkciu, svojim podpisom potvrdili, že menovanie prijímajú do dňa výsledku demokratických 
volieb.  

Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní 
pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení 
dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, a to: 

a) prerokovaním a konzultáciami, 
b) právom na informácie, 
c) kontrolnou činnosťou. 

Registrovaný sociálny podnik prerokuje a konzultuje s Poradným výborom najmä: 

a) dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti 
b) stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je 

ohrozená zamestnanosť, 
c) zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok, 
d) rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných 

podmienkach, 

Zúčtovanie so sociálnou a zdravotnými 
poisťovňami   

21 625,97 €     19 265,29 €     2 360,68 €       

Ostatné priame dane 3 294,71 €       2 991,03 €       303,68 €          
Daň z pridanej hodnoty 173,02 €          173,02 €          
Ostatné dane a poplatky 436,69 €          79,76 €            356,93 €          
Výnosy budúcich období -  €                
Záväzky zo sociálneho fondu 247,72 €          247,72 €          

Záväzky celkom: 1,90 €              116 601,53 €  93 386,98 €     23 216,45 €     
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e) obmedzenie alebo zastavenie činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo jeho časti, 
zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy registrovaného sociálneho 
podniku, 

f) opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu bezpečnosti 
a zdravia pri práci. 

8  ĎALŠIE ÚDAJE URČENÉ SPRÁVNOU RADOU 

Vedenie neziskovej organizácie ďakuje všetkým odberateľom produktov vyrobených 
v sociálnom podniku a spotrebovaných v cukrárni.  

Poďakovanie patrí najmä neziskovej organizácií ÁNO PRE ŽIVOT n.o. za prevedenie celého 
know-how v sociálnom podnikaní a receptúr, ktoré za desaťročie nadobudla v praxi 
a zachovala zamestnanosť zraniteľnej cieľovej skupine. 

Tiež ďakujeme podporovateľom z verejného a súkromného sektora za finančnú a materiálovú 
pomoc, a to Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Žilinskému samosprávnemu kraju, 
Nadácii Slovenskej sporiteľne, Nadácii Kia Motors Slovakia, Nadácii Orange a ARTINIT s.r.o. 

 
 


