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podniku 

MINORITAS, s.r.o. 

za rok 2020 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku je zostavená v zmysle § 15 Zákona 

112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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Integračný sociálny podnik MINORITAS, s.r.o.,  pomáha ohrozeným skupinám uplatniť sa na 

trhu práce. Dodáme vám služby na profesionálnej úrovni, pričom vaša zákazka bude plniť 

parametre spoločensky zodpovedného podnikania. 

 

 

 

Cieľom MINORITAS, s.r.o., aby sa ohrozené skupiny ľudí (osoby nad 50 rokov, seniori, matky 

po materskej dovolenke, absolventi, zdravotne znevýhodnení alebo Rómovia) nevracali späť na úrad 

práce. Tí, ktorým sa nepodarí nájsť uplatnenie na trhu práce, ostanú naďalej pracovať pre 

MINORITAS, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Obsah 

 

 

1. Identita a vízia 

2. Základné informácie o RSP 

3. Etický kódex 

4. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny 

5. Zhodnotenie pozitívneho sociálneho vplyvu za rok 2020 

6. Prehľad činností vykonávaných v roku 2020 

7. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie jej základných údajov 

8. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 

9. Prehľad o príjmoch a výdavkoch 

10. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

11. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

12. Ostatné náležitosti výročnej správy 

 

 

1. Identita a vízia 

 

 

Kto sme 

 

Minoritas je spoločnosť, ktorá vznikla 11.02.2020. Zakladajúca č lenka Melinda Mik leová 

pôsobí od roku 2010 v spoločnosti EUROtoner, s.r.o., ktorej poslaním je pomôcť ľuďom začleniť sa do 

spoločnosti napriek zdravotnému postihnutiu. Obe tieto organizácie zdieľajú spoločnú víziu, poslanie 

a hodnoty. Minoritas, s.r.o. získala štatút registrovaného sociálneho podniku k 02.07.2020. Integračný 

sociálny podnik sa snaží svoje podnikanie adaptovať na neustále meniace podmienky, preto v prvom 

rade plánujeme vytvárať také pracovné miesta po ktorých je dopyt na trhu práce. Uplatniteľnosť našich 

zamestnancov na voľnom trhu práce má vyššiu prioritu, ako predaj produktov a služieb. 

 

Neintegrujeme len znevýhodnené a zraniteľné skupiny na voľný trh práce, ale sa snažíme integrovať 

aj náš sociálny podnik (sociálne podnikanie) na voľný trh. 
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2.Základné informácie o RSP 

 

 

Názov MINORITAS, s.r.o. 

Sídlo Rastislavova 12, 949 01 Nitra, Slovenská republika 

IČO                                             52889940 

DIČ 2121190270 

Oddiel Sro 

Vložka číslo 50524/N 

Deň zápisu do ORSR 11.02. 2020 

Dátum priznania štatútu RSP 02. 07.2020 

Druh RSP Integračný 

Spôsob zapájania 

zainteresovaných osôb 

do správy RSP Poradný výbor – zriadený 05. decembra 2020 

 

 

Bankové spojenie Tatrabanka, a.s. 

IBAN: SK8611000000002940103391 

Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN: SK6975 0000 0000 4028 0811 38 

 

Hlavné činnosti SK NACE 82.11.0 - Kombinované administratívno-kancelárske 

činnosti, 

85.50.0 - Ostatné vzdelávanie 

 

Predmet podnikania  

Čistiace a upratovacie služby   

Textilná výroba     

Odevná výroba     

Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov     

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov     

Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok     

Výroba bižutérie a suvenírov     

Výroba hračiek a hier     

Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia     

Výroba sviečok a tieniacej techniky     

Výroba zdravotníckych pomôcok     

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom     
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Prípravné práce k realizácii stavby     

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov     

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

   

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave     

Prevádzkovanie úschovní     

Kuriérske služby    

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a 

polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s 

kapacitou do 10 lôžok  

   

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností     

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských 

podujatiach  

   

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce    

Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových 

nahrávok  

   

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 

služieb spojených s prenájmom  

  

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných 

živností  

   

Vedenie účtovníctva     

Administratívne služby     

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov     

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky     

Dizajnérske činnosti     

Fotografické služby     

Služby požičovní     

Prenájom hnuteľných vecí     

Informačná činnosť    

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti     

Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb 

zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie 

vzdelávanie  

  

Poskytovanie sociálnych služieb     

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení     

Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty     

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na 

regeneráciu a rekondíciu  
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Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí     

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť     

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne    

Služby súvisiace so skrášľovaním tela     

                                                Poskytovanie služieb osobného charakteru  

 
 

A, Etický kódex 

 
Etický kódex registrovaného sociálneho podniku MINORITAS, s.r.o. 

 

1. Integračný sociálne podnik vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a stanovami družstva. 

2. Organizácia rešpektuje ľudské práva a svoju integračnú činnosť vykonáva tak, aby ich 

podporovala. 

3. Žiadny člen družstva nesmie svojim konaním poškodzovať dobré meno sociálneho 

podniku. 

4. Sociálny podnik je nestranný vo vzťahu k politickým stranám. 

5. Sociálny podnik je nestranný vo vzťahu k cirkvám, náboženským smerom a sektám. 

6. Vedenie spol. musí predchádzať konfliktu záujmov a v prípade, ak sa do tejto situácie dostanú, 

musia informovať o tom ostatných členov orgánov a musia vynaložiť maximálne úsilie na 

odstránenie konfliktu záujmov. 

7. Sociálny podnik hospodári s finančnými prostriedkami a materiálnymi darmi hospodárne a 

transparentne a zaväzuje sa, že v prípade záujmu bude donora informovať o použití daru. 

8. MINORITAS, s.r.o. chráni osobné údaje svojich klientov a donorov. Nezverejňuje 

a neposkytuje tretím stranám ich osobné údaje. 

9. Integračný sociálny podnik MINORITAS, s.r.o., družstvo si vyhradzuje právo úpravy tohto 

etického kódexu. 
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4. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny 

 

 
Štatutárny organ  

Melinda Mikleová konateľka   

Erich Mikle konateľ 

 
Konanie V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. 

 
Kontaktné údaje 

upratovanie@minoritas.sk 

www.minoritas.sk 

 
Melinda Mikleová 

upratovanie@minoritas.sk 

+421 901 70 99 90 

 
Erich Mikle 

upratovanie@minoritas.sk 

+421 949 001 018 
 

 

5. Zhodnotenie pozitívneho sociálneho vplyvu za rok 2020 

Merateľný pozitívny sociálny vplyv RSP M I N O R I T A S ,  s . r . o . sa meria 

percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. 

V roku 2020 bol celkový počet zamestnancov 3 z toho počet znevýhodnených osôb: 1 

 osoby so zdravotným postihnutím uznaná za invalidnú - § 2, ods. 5, písm. b, bod 

1: 3 

V zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. musí RSP preukázať splnenie podmienky do 12 mesiacov 

od priznania štatútu (dátum priznania štatútu RSP je 01.07.2020). RSP sa podarilo preukázať túto 

povinnosť zamestnaním znevýhodnených osôb od 01.08.2020. 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny 

vplyv. 

V prípade integračného podniku: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo 

zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných 

mailto:upratovanie@minoritas.sk
http://www.minoritas.sk/
mailto:upratovanie@minoritas.sk
mailto:upratovanie@minoritas.sk
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ustanovení zákona o SE. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť 

zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle 

príslušných ustanovení zákona o SE, resp. znenie v zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok 

vyšší ako stanovuje zákon o SE v § 12 ods. 2. 

Záver: 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 
 

1 - 12 mesiac stav 

ku koncu mesiaca 

% zamestnaných 

znevýhodnených osôb a/alebo 

zraniteľných osôb z celkového 
počtu zamestnancov v TPP 

 

cieľa merateľný PSV splnený / 
nesplnený 

január 0% - 0 zamestnancov nesplnený 

február 0% - 0 zamestnancov nesplnený 

marec 0% - 0 zamestnancov nesplnený 
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apríl 0% - 0 zamestnancov nesplnený 

máj 0% - 0 zamestnancov nesplnený 

jún 0% - 0 zamestnancov nesplnený 

júl 0% - 0 zamestnancov nesplnený 

august 30% -  zamestnanec splnený 

september 30% -  zamestnanec splnený 

október 0% - 0 zamestnancov nesplnený 

november 0% - 0 zamestnancov nesplnený 

december 0% - 0 zamestnancov nesplnený 

 
 

6. Prehľad činností vykonávaných v roku 2020 

RSP vykonáva svoju činnosť od 2 .7.2020. COVID-19 zasiahol registrovaný sociálny podnik v jeho 

najzraniteľnejšom období, kedy mal vytvárať prvé pracovné miesta. Z tohto dôvodu sme boli nútený 

vykonať zmeny na podnikateľskom pláne a posunúť dátum vytvorenia prvých pracovných miest až na 

1.8.2020. 

 
6.1. Poradný výbor 

Poradný výbor nezasadal z dôvodu pandémie.
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6.2. Integračný program 

 
Hlavný cieľom integračné programu je umiestnenie zamestnancov MINORITAS, s.r.o. na voľnom 

trhu práce. Základnými piliermi sú efektívne vzdelávacie, poradenské, facilitačné služby postavené 

na princípoch age managementu. 
 

7. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie je základných údajov 

 
RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom  

účtovným obdobím RSP je kalendárny rok. 

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť 

vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. 

STAV BANKOVÝCH ÚČTOV A POKLADNE K 31.12.2020 

POPIS EUR 

Bankový účet Tatrabanka, a. s. SK85 1100 0000 0029 4507 3689 517,69 

Bankový účet Československá obchodná banka, a.s.  

SK6975 0000 0000 4028 0811 38 

58,34 

Pokladňa - hotovosť 1804,71 

Celkový stav finančných prostriedkov 2380,74 

 

 

HOSPODRSKY VÝSLEDOK V ROKU 2020 

POPIS EUR 

Strata 15750,71 

 
RSP vyhlasuje, že nevyužil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE. 

 

 
8. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že príjem RSP z verejných prostriedkov a podielov dane v 

účtovnom období 2020 neprekročil sumu 200 000 EUR, a všetky príjmy RSP neboli v roku 2020 

vyššie ako 500 000 EUR, audit v súlade s § 14, zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a 

sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov vykonaný nebol. 

 

 
9. Prehľad o príjmoch a výdavkoch 

 
9.1 Výnosy a náklady 

NÁKLADY PODNIKU V ROKU 2020 
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POPIS EUR 

Nájomné 0,00 

Poštovné 11,65 

Notárske a advokátske služby 191,50 

Internet + Telefón 173,90 

Správny poplatok 161,34 

Služby spolu 538,39 

Mzdové náklady 9628,87 

Sociálne poistenie 466,00 

Zdravotné poistenie 460,00 

Ochranné odevy a pracovné pomôcky 0,00 

Tvorba sociálneho fondu 55,32 

Náklady na zamestnancov spolu 10610,19 

Bankové poplatky 52,00 

Náklady pre repre 26,50 

Náklady podniku spolu 11227,08 

 

 
 

VÝNOSY PODNIKU V ROKU 2020 

POPIS EUR 

Tržby 4333,00 

Finančné príspevky 5434,39 

Výnosy spolu 9767,39 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil zníženú sadzbu 

DPH (10%) 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri 

verejnom obstarávaní 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky (ak 

nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté 

oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, 

nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku. 

 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v zmysle § 

24 odsek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi 

vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli: 

1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a 

zároveň 

2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR 

za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom 
 

3) suma najvyššej mzdy prekročila / neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy 
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(podmienky musia byť dodržané kumulatívne) 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol obvyklú cenu na 

trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v 

mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia 

predmetného plnenia). 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vyplácal mzdu najmenej v sume, ku 

ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu 

(napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 

Z. z.) 

 
9.2 Súvaha 

AKTÍVA V ROKU 2020 

POPIS EUR 

Pokladnica 1804,71 

Bankové účty 576,03 

Odberatelia 4333,00 

Dotácie 5384,38 

Aktíva spolu 12098,12 

 

 

PASÍVA V ROKU 2020 

POPIS EUR 

Rezerva na dovolenku 0,00 

Záväzky voči zamestnancom -1751,55 

Záväzky voči SP a ZP -925,85 

Záväzky z obchodného styku 0,00 

Ostatné priame dane 161,34 

Iné záväzky - exekúcie 106,89 

Výnosy budúcich období -16,39 

Základne imanie 1800,00 

Kapitálové fondy 180,00 

Výsledky hospodárenia - 5767,00 

Záväzky zo sociálneho fondu 55,32 

Pasíva spolu 10764,34 

 

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu 

zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnutie 

hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV. 
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RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil* %-nu výšku zisku, ktorú sa 

zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

 

 

10. Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 
 

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2020 

POPIS EUR 

Pohľadávky – neuhradené po dobe splatnosti 0,00 

Záväzky 16,39 

 

 
 

11. Ostatné náležitosti výročnej správy 

 
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré je táto výročná správa vypracovaná, nenastali žiadne 

udalosti osobitného významu. 

RSP nemala v roku 2020 náklady týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja. RSP nemá zriadenú 

organizačnú zložku v zahraničí a nevyvíja činnosť v oblasti nadobúdania vlastných ani cudzích 

akcií. 

 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemal nedoplatky poistného 

na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad. 

 
RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený konkurz na 

majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený 

konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v 

reštrukturalizácii a nie je v likvidácii. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo sa nezlúčil s 

inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, 

za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil. 
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Dátum vypracovanie: 14.07.2021 

Dátum schválenia výročnej správy členskou schôdzou: 14.07.2021 

 

 

 

 

 

 
......................................... 

Melinda Mikleová  

Konateľka spoločnosti 


