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I. Identifikácia organizácie: 

 

 

Názov:       „Ľudia a perspektíva“ OZ, r.s.p. 

Adresa sídla :                         053 42 Krompachy, Družstevná č. 4 

IČO:      35552051                            

DIČ:       2021759322 

DIČ DPH:     SK2021759322 

Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s.             

Číslo účtu :      5037703706/0900 

IBAN: SK50 0900 0000 0050 3770 3706 

Štát:        Slovensko 

NUTS II:        Východné Slovensko  

Región:        SPIŠ 

E-mail:    imrich.holecko.ih@gmail.com  

Telefon:     +421 905 856503 

 

 

Právna forma:    Občianske združenie 

Zapísaný v registri  vedenom   Ministerstvom  vnútra SR,    pod č. VVS/1-900/90 – 132 33 

Dátum registrácie:                 21.2.2003 na MVSR 

 

Štatutárny zástupca:             Ing. Imrich Holečko – predseda a konateľ,  

                                         adresa: Robotnícka č.6,  053 42 Krompachy  

                                      tel. :     +421 905 856503 

                                               E-mail.: imrich.holecko@kromsat.sk 

    Karin Pustayová – podpredseda a konateľ 

                                               Adresa: Hlavná č.1, 053 42 Krompachy 

 

  

Zapísaný aj v Živnostenskom registri vedenom OÚ Spišská Nová Ves 

pod číslom: 860-14056     

 

 

II. Poslanie a zameranie organizácie 

 

Aj v roku 2020 boli ciele a poslanie organizácie v súlade s  obsahom  Stanov 

občianskeho združenia, článku III. „Ciele občianskeho združenia“.   

Aktivity zamerané na znevýhodnené a sociálne vylúčené skupiny občanov (znevýhodnené 

a zraniteľné skupiny), predovšetkým na občanov a rodiny žijúce pod hranicou chudoby.  

 

Túto skupinu tvoria občania so zdravotným postihnutím /OZP/ a v našom regióne 

predovšetkým početné rómske rodiny, žijúce segregovane a separovane v rómskych lokalitách. 

/V ďalšom texte cieľová skupina obyvateľov/ 

Aktivity organizácie sú orientované taktiež na poskytovanie integrovaných sociálnych služieb 

ambulantnou formou. Sú zamerané hlavne na zvyšovanie a rast životnej úrovne formou 

vytvárania, poskytovania  a sprostredkovania pracovných príležitosti, formou poskytovania 

sociálneho poradenstva, pre občanov odkázaných na dávky v hmotnej núdzi, ako aj  
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podnecovaním  týchto občanov k výchove a vzdelávaniu pre podporu rýchlejšieho a úspešného 

začlenenie do aktívneho spoločenského života.  

 

Zároveň prispievame k mobilizácii a aktivizácii zamestnávateľov v regióne, k podpore 

vzájomnej a účelnej spolupráci, štátnej správy, samosprávy, privátnej sféry a neziskového 

sektora, predovšetkým v oblasti sociálnej politiky a regionálneho rozvoja. 

 

 

 

III.  Prehľad činností občianskeho združenia vykonávaných v roku 2020. 

 

     Hlavné aktivity  občianskeho združenia v roku 2020 môžeme rozdeliť do nasledujúcich 

     základných oblasti: 

 

A:  Aktivity vykonávané v rámci Výrobných a produktívnych činnosti „registrovaného 

      sociálneho podniku“, 

 

B:  Aktivity vykonávané v rámci Poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie 

      v sociálnom zariadení  „Komunitné centrum“. 

 

C:  Podpora pri zabezpečovaní vzdelávania, remeselných kurzov a tréningov    

 

 

D:  Aktivity vykonávané v rámci Výkonu aktivačných prác formou dobrovoľníckej činnosti. 

 

 

 

A: Aktivity v rámci výrobných a produktívnych činnosti registrovaného sociálneho podniku 

 

Aj počas roka 2020 vytvorilo a poskytlo občianske združenie pracovné príležitosti pre 

znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľov v regióne stredný Spiš.  

            V rámci obnovenej partnerskej spolupráce s Východoslovenskou distribučnou 

spoločnosťou /VDS/ (bola prerušená počas pandémie Covid-19),  sme  v druhej polovici roka 

2020, na základe vystavených objednávok, pokračovali vo vykonávaní pracovných činnosti:  

„Výrub a čistenie lesného porastu pod vedením vysokého napätia.  Na vykonávanie týchto 

náročných a hlavne na dodržiavanie BOZP zodpovedných pracovných činnosti, sme zamestnali 

na plný pracovný úväzok 3 znevýhodnených a zraniteľných občanov.  

 

Počas celého roka 2020 sme v spolupráci so spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. vytvorili 

pracovné príležitosti vo výrobno-montážnych dielňach pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny 

občanov.  

Obsahom pracovnej náplne boli montážne operácie, pri výrobe „Domáceho inštalačného 

materiálu“ /DIM/, predovšetkým  zásuvky, vypínače, počítadla WEHRLE.  

V priebehu roka sme na tieto výrobné operácie priebežne pripravili a následne zamestnali, na 

plný pracovný úväzok, 24  znevýhodnených a zraniteľných občanov, z toho dokonca roka 

zostalo zamestnaných 9 zamestnancov.  

Je však dôležité zdôrazniť, že na pohyb, migráciu a ukončenie pracovného pomeru 

týchto zamestnancov, mala vo veľkej miere vplyv intenzívna 2 fáza pandémie Covid-19.  

 

 



B:  Aktivity vykonávané v rámci Poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie, 

v sociálnom zariadení „Komunitné centrum“. 

 

Poskytovanie sociálnych služieb v sociálnom v zariadení krízovej intervencie „Komunitné 

centrum“,  je vykonávané v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

Sociálne služby sú poskytované ambulantnou formou priamo v zariadení krízovej intervencie  

„Komunitné centrum“, na ulici Družstevná č.4, ale aj  terénnou formou, hlavne v rómskych 

lokalitách „Družstevná“ a „Hornádska“.  

V súvislosti a nadväznosti na poskytovanie pracovných príležitosti v Sociálnom podniku, sa 

záujem o sociálne služby v Komunitnom centre rozšíril medzi dospelých občanov a okolitých 

obcí Richnava, Žehra, Bystrany, Kolinovce a čiastočne aj do iných obcí z okresov Gelnica 

a Spišská Nová Ves.  

 

 

Činnosti vykonávané v zariadení sociálnych služieb „Komunitné centrum“ 

a) základné sociálne poradenstvo 

b) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

c) pracovná terapia, poskytovanie pracovných stáži, 

d) pomoc pri pracovnom uplatnení a získanie pracovných príležitosti,  

e) pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské doučovanie  

f) podpora záujmových činnosti. 

g) poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi 

 

 

C:  Podpora pri zabezpečovaní vzdelávania, remeselných kurzov a tréningov    

 

Počas roku 2021 pokračovala a čiastočne sa aj rozširovala spolupráca so „Súkromná 

spojená škola EDURAM“, Maurerova 55, Krompachy.  

V našich priestoroch na ulici Družstevná č.4 v Krompachoch, sú vytvorené 4 vyučovacie triedy, 

s dennou dochádzkou, v odbore „Stavebná výroba“ a „Praktická žena“ 

Je to výsledkom už dlhoročnej úspešnej spolupráce so „Súkromnou spojenou školou  

EDURAM“ a so spoločnosťou SEZ Krompachy a.s.  

 

V týchto triedach sa vzdeláva mládež z rómskych lokalít, predovšetkým z tých rodín, ktorých 

rodičom sme poskytli príležitosť získať pracovné zamestnanie, ktorým sme zabezpečovali a 

poskytovali pracovné stáže, pracovnú terapiu, prípadne u nás absolvujú dobrovoľnícku činnosť 

a aktivačné práce.  

 

Spolupráca pri zabezpečovaní pracovných stáži a pracovnej terapie 

 

V spolupráci so zamestnávateľmi a živnostníkmi v blízkom okolí, predovšetkým so 

zamestnávateľským partnerom, SEZ Krompachy a.s., s ktorým dlhodobo spolupracujeme, sme 

počas roka 2020 pripravovali záujemcov z radov znevýhodnených a zraniteľných  skupín 

občanov na konkrétne požadovanú pracovnú pozíciu s následným uzatvorením pracovného 

pomeru na plný pracovný úväzok. Súčasťou tejto prípravy pre záujemcov je zabezpečenie 

pracovných stáži a pracovnej terapie. Účelom je získavanie pracovných návykov, pracovnej 

zručnosti, získavania informácii a poznatkov potrebných pre dodržiavanie pracovnej disciplíny 

aj života v pracovnom kolektíve.  

 

 



 

D:  Aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti 

 

          Tak ako po minulé roky, aj v roku 2020,  sme pre evidovaných nezamestnaných 

 poskytovali možnosť vykonávať aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti, ako aj  

 možnosť odpracovania dávky v hmotnej núdzi, podľa záujmu a vhodnosti pre každého 

 nezamestnaného. Možnosti sme poskytli priamo v našich priestoroch v (montážnych 

 dielňach, v Komunitnom centre), alebo v lesnom poraste pri čistení a zberaní zostatkovej 

 drevnej hmoty v lesnom urbariáte Slovinky. 

 

 

IV. Účtovná  závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

 

      Účtovná závierka za rok 2020, je uvedená v prílohe výročnej  správy.  

  V rámci zhodnotenia môžeme konštatovať, že ta ako v minulom roku, tak aj za rok 2020 bol  

   hospodársky výsledok opäť pozitívny. 

   Samozrejme, pre dosiahnutie pozitívnych hospodárskych výsledkov v roku 2020, boli 

   rozhodujúce aktivity vykonávané v rámci Výrobných a produktívnych činnosti 

   „registrovaného sociálneho podniku“, 

 

 

V. Správa audítora 

 

„Ľudia a perspektíva“ OZ, r.s.p. nemá povinnosť štatutárneho auditu. 

 

 

VI.  Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny ku ktorým došlo 

v priebehu kalendárneho roka. 

 

Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku sa počas kalendárneho roka 2020 

nezmenilo. 

 

 

VII. Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného 

dokumentu spoločnosti.      

 

Zapájanie sa zainteresovaných osôb do spravovania hospodárskej činnosti spoločnosti 

prebieha v súlade s par. 9 a znením zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch, formou  „Poradný výbor“, ktorý má 3 členov. Členovia poradného výboru patria 

medzi zainteresované osoby a sú zamestnancami sociálneho podniku 

Stretnutia poradného výboru prebiehali pravidelne raz za 2 mesiace. Na stretnutia 

k prerokovávaným témam sú pozívaní ďalší zamestnanci a členovia orgánov občianskeho 

združenia.  

Z každého rokovania Poradného výboru je vyhotovená zápisnica.  

Sociálny podnik má vypracovaný „Štatút poradného výboru“, ktorý bol podpísaný 13.12.2018 

 

 

 

 

 



VIII. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu: 

 

        Registrovaný sociálny podnik v roku 2020 (za ktoré je zostavená účtovná závierka)  splnil  

hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. 

 

Z uvádzaných údajov je evidentné, že merateľný sociálny vplyv, v rámci 

priorít  merania  

 sociálneho vplyvu v sociálnom podnikaní, bol dosiahnutý počtom prípravy na pracovný  

 pomer a počtom zamestnania znevýhodnených a zraniteľných osôb  v sociálnom 

 podniku, čím  boli dosiahnuté požadované ukazovatele sociálneho vplyvu.  

 

 

IX. Prehľad peňažných príjmov a výdavkov, stav a pohyb majetku a záväzkov 

 
Výnosy  

Z predaja služieb 67 364,38 € 

Tržby z predaja DNM a DHM 0,00 € 

Zákonné poplatky 0,01 € 

Iné ostatné výnosy 392,53 € 

Dotácie 99 522,38 € 

S P O L U 167 279,30 € 

 
Výnosy občianskeho združenia „Ľudia a perspektíva“ dosiahli k 31.12.2020 výšku  

167 279,30 €.  Podstatnú zložku výnosov tvorí Predaj služieb a získané Dotácie. 

 

 

Náklady  

Spotreba materiálu 2 563,31 € 

Spotreba energie 1 089,91 € 

Opravy  a udržiavanie       00,00 € 

Cestovné 1156,99 € 

Náklady na reprezentáciu 161,36 € 

Ostatné služby 4 821,96 € 

Mzdové náklady 105 578,16 € 

Zákonné soc. poistenie a zdrav. poistenie 33 957,28 € 

Zákonné sociálne náklady 3 735,96 € 

Daň z motorových vozidiel 298,25 € 

Ostatné dane a poplatky 415,50 € 

Ostatné pokuty a penále 0,00 € 

Úroky 0,00 € 

Iné ostatné náklady 337,13 € 

Odpisy DNM a DHM 375,00 € 

Zostatková cena predaného DNM a DHM 0,00 € 

S P O L U 154 490,81 € 

 

Náklady občianskeho združenia „Ľudia a perspektíva“ dosiahli k 31.12.2019 výšku  

154 490, 81 €.  Podstatnú zložku nákladov tvoria Mzdové náklady.   

 



Štruktúra majetku  

Dlhodobý nehmotný majetok 1 825,67 € 

Dlhodobý hmotný majetok 40 542,46 € 

Neobežný majetok spolu 42 368,13 € 

  

Krátkodobé pohľadávky 33 024,44 € 

Finančné účty 35 887,16 € 

Obežný majetok spolu 68 911,60 € 

  

Časové rozlíšenie  193,35 € 

  

Majetok S P O L U 111 473,08 € 

 

 
Štruktúra zdrojov  

Fondy tvorené zo zisku 52 579,99 € 

Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých r. 23 604,58 € 

Výsledok hospod. za účtovné obdobie 11 728,47 € 

Vlastné zdroje krytia majetku spolu 87 913, 04  € 

  

Rezervy 2 233,60 € 

Dlhodobé záväzky 3 649,45 € 

Krátkodobé záväzky 16 926,99 € 

Cudzie zdroje spolu  22 810,04 € 

  

Časové rozlíšenie spolu 750,00 € 

  

Vlastné zdroje a cudzie zdroje SPOLU 111 473,08 € 

 

 
Výsledky hospodárenia 

 

 Merná 

jednotka 

Rok 2019 

/€/ 

Rok 2020 

/€/ 

Výnosy spoločnosti € 241 940,75 167 279,30 

Náklady spoločnosti € 208 781,15 154 490,81  

Priemerný počet  zam. os. 14,9 15,7 

    

 

 

Záver:  Personálne zabezpečenie  

 

Počet zamestnancov počas roka 2019 sa pohyboval v rozmedzí od 11 do 23. 

Všetci zamestnanci patria do skupiny znevýhodnených a zraniteľných osôb.  

Počas roka bolo uzatvorených 31 pracovných pomerov na plný pracovný úväzok na dobu určitú.  

 

 

Príloha č. 1.   Účtovná závierka:  Súvaha,  Výkaz ziskov a strát. 


