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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno: MASÁŽE s.r.o. 

Sídlo spoločnosti: Fraňa Kráľa 2543/8,05201,Spišská Nová Ves 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka č. 23327/V 

Deň zápisu: 05.03.2009 

IČO: 44 638 400 

DIČ: 2022775513 

Výška vkladu:  7000,00 EUR 

 

2. Vedenie spoločnosti 

Štefánia Neuvirthová – konateľka spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Štefánia 

Neuvirthová, vo výške 7000,00 EUR. 

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšší orgánom spoločnosti,  ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo 

rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach.  

Štefánia Neuvirthová, ako 100% spoločník, vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne. 

 

Konateľ 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že 

k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ vykonáva svoju 

funkciu bezodkladne. 

 

5. Štatút registrovaného sociálneho podniku  

 

Sociálnemu podniku MASÁŽE s.r.o. bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej 

republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 



doplnení niektorých zákonov Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho 

podniku: INTEGRAČNÝ PONIK, dňa 1. apríla 2020. 

 

 

6. Predmet činnosti 

Predmetom podnikania spoločnosti je: 

- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

- reklamné a marketingové služby 

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

- vedenie účtovníctva 

- administratívne služby 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 

živnosti (veľkoobchod) 

- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

- masérske služby  

- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 

- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

 

7. Komentár k výsledkom činnosti 

Rok 2020 bol veľmi špecifický a netradičný, z titulu dopadov pandémie. Spoločnosť MASÁŽE s.r.o. v roku 2020 

vykonávala masérske služby a lektorskú činnosť. 

Svoje služby MASÁŽE s.r.o. zabezpečovala zdravotne znevýhodnenými zamestnancami. 

 

8. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

V súlade s § 4 ods. 2 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení MASÁŽE s.r.o. účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva. 

 

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa 

skladá z 3 etáp: 

1.etapa: prípravné práce — sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do peňažného 

denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií, 

2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. údajová uzávierka, 

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka, 

 



Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej 

závierky MASÁŽE s.r.o. zostavuje Súvahu a Výkaz ziskov a strát. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v 

podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov. 

 

9. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch spoločnosti 

Ukazovateľ Merná jednotka Rok 2020

Výnosy spoločnosti € 113 246.83 €

Náklady spoločnosti € 125 948.71 €
 

 

10. Stav a pohyb majetku a záväzkov spoločnosti 

Predaj služieb – masérske služby (602) 26 630.00 €

Predaj služieb - lektorská činnosť (602) 5 800.00 €

Dotácie ÚPSVaR (648) 79 696.45 €

SP - odpustenie odvodov (648) 1 007.39 €

Mesto SNV-nájomné 50% (648) 112.99 €

SPOLU 113 246.83 €

Výnosy

 

 

 

Spotreba materiálu (501) 2 105.45 €

Spotreba energie (502) 646.59 €

Opravy a udržiavanie (511) 89.80 €

Ostatné služby (518) 9 201.03 €

Mzdové náklady (521) 79 398.25 €

Zákonné sociálne poistenie (524) 23 187.76 €

Zákonné sociálne náklady (527) 3 204.06 €

Odpisy (551) 5 872.50 €

Dane a poplatky (531+538+548+568) 2 243.27 €

SPOLU 125 948.71 €

Náklady

 

 

 



11. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 

Zamestnávame 11 zdravotne znevýhodnených občanov, na ktorých poberáme ako držiteľ štatútu 

registrovaného sociálneho podniku kompenzačné príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

12. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Sociálny podnik MASÁŽE s.r.o. sa neustále vyvíja a hľadá ďalšie možnosti, ktoré pomôžu stabilizovať podnik, 

ktorý zabezpečí prácu znevýhodneným osobám z dôvodu zdravotného postihnutia.  

Z dôvodu pandémie, ktorá udrela naplno v roku 2020 sme nemohli plne ponúkať naše služby občanom, ale 

pevne veríme, že sa to zmení a že budeme môcť naše činnosti rozvíjať.  

 

13. Zmeny a nové zloženie spoločnosti 

Valné zhromaždenie MASÁŽE s.r.o. sa neuznieslo na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov 

spoločnosti.  

 

14. Prílohy 

Účtovná závierka 

Poznámky 

(Zverejnené na stránke www.registeruz.sk) 

 

 

 


