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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 
Názov spoločnosti: MannaFactory, s.r.o. 
 
Dátum založenia spoločnosti: 15.február 2020 
 
Nadobudnutie štatútu sociálneho podniku: 01.júla 2020 
 
Adresa: Latorická 4, 821 06 Bratislava 
 
IČO: 52 941 051 
 
Základné imanie: 5000,- EUR 
 
Kontakt: +421 911 085 500 
 
E-mail: szili.csefalvay@gmail.com, ekonom@mannacatering.sk 
 
     

2. Štatút registrovaného sociálneho podniku 
 
Sociálnemu podniku MannaFactory, s,r.o. bol 1.júla 2020 Ministerstvom práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4  zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelený štatút registrovaného 
sociálneho podniku. Číslo osvedčenia: 162/2020_RSP. 
 
Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: 
 
INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa 01. júla 2020. 
 
  

3. Hlavná činnosť spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra 
 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 

výroby  

   

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod)  

   

Prevádzka malých plavidiel     

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 

odpadom  

   

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave     

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť     

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 

poradcov  

   

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej 

mienky  

   

mailto:szili.csefalvay@gmail.com
mailto:ekonom@mannacatering.sk


Služby požičovní   

Prenájom hnuteľných vecí     

Vedenie účtovníctva     

Administratívne služby     

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 

základných služieb spojených s prenájmom  

   

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 

podujatí  

   

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, 

nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích 

zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok  

   

Výroba potravinárskych výrobkov     

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo 

prevádzkových priestorov  

 
 

4. Vedenie spoločnosti  
 
Szilárd Lászlo Cséfalvay – konateľ spoločnosti 
 
 

5. Majetková účasť 
 
Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorý je Szilárd 
Lászlo Cséfalvay  a to vo výške 5 000,- EUR. 
 
 

6. Počet zamestnancov 
 
Priemerný počet zamestnancov v roku 2020 boli 4, z toho traja sú zdravotné znevýhodnení a jeden 
bol znevýhodnený mladší ako 26 rokov a nemala zamestnanie viac ako 6 po sebe nasledujúcich 
mesiacov. 
 

7. Poradný výbor podniku 
 

Spoločnosť má zriadený poradný výbor. Funkčné obdobie poradného výboru je dvojročné. Má 
troch členov, ktorí boli zvolený hlasovaním. Poradný výbor zasadal 2 krát a je z neho vyhotovená 
zápisnica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Finančný prehľad podniku 
 
 
 

Náklady na rok 2020   

    

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 35228 

Služby 5514 

Ostatné náklady  17120 

Dane a poplatky 104 

Iné náklady na hospodársku činnosť 121 

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 1319 

Finančné náklady 32 

Splatná daň z príjmov 2114 

    

SPOLU: 61552 

    

    

Výnosy na rok 2020   

    

Tržby za vlastné výkony a tovar 62618 

Iné výnosy z hospodárskej činnosti 9440 

Finančné výnosy 473 

    

SPOLU: 72531 

    

Hospodársky výsledok po zdanení je  10979 

  

   

Štruktúra majetku spoločnosti   

    

Dlhodobý hmotný majetok 0 

Dlhodobý nehmotný majetok 2681 

Neobežný majetok 2681 

Zásoby 0 

Krátkodobé pohľadávky 35480 

Finančný majetok 4670 

Obežný majetok 40150 

    

Spolu majetok 42831 

 



 

Štruktúra zdrojov spoločnosti   

    

Vlastné imanie 15979 

VH za účtovné obdobie po zdanení 10979 

Záväzky 26852 

Dlhodobé  záväzky okrem rezerv a úverov 65 

Krátkodobé záväzky okrem rezerv a úverov 26521 

Krátkodobé rezervy 266 

Bežné bankové úvery 0 

Krátkodobé finančné výpomoci 0 

    

Spolu vlastné imanie + záväzky 42831 

 

9. Zhodnotenie činností podniku a predpokladaný vývoj spoločnosti 

Integračný podnik MannaFactory, s.r.o. dostal štatút 01. Júla 2020. Prijali sme dve znevýhodnené 

osoby ,neskôr sme náš stav zvýšili na štyri znevýhodnené osoby a zamerali sme sa na našu 

podnikateľskú činnosť  - pohostinská činnosť a príprava pokrmov a jedál. Keďže rok 2020 zasiahla  

pandémia nepodarilo sa nám rozbehnúť podnikateľskú činnosť ako sme plánovali.  

V roku 2021 plánujeme rozšíriť naše podnikanie aj na prevádzkovanie Street Food stánku na 

parkoviskách. Zakúpili sme prívesný špeciálny vozík s príslušenstvom na pečenie bagiet a ostatného 

rýchleho občerstvenia.  Taktiež by sme  chceli osloviť spoločnosti, ktoré zabezpečujú svojim 

zamestnancom stravu, poprípade balíčky pre svojich zamestnancov v rámci náhradného plnenia. 

Taktiež by sme chceli zvýšiť počet zamestnancov o znevýhodnených, poprípade zraniteľných. 

 

10. Prílohy 

-daňové priznanie 
-účtovná závierka  
-poznámky 


