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MONDAX r. s. p., s.r.o. 
so sídlom Buzica 218, Buzica 044 73 

IČO: 36 574 732, DIČ: 2021761291, IČ DPH: SK2021761291 

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 

oddiel: Sro, vložka č.: 50579/V 

(ďalej ako „spoločnosť“) 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa  za kalendárny rok 2020 
vypracovaná podľa § 15 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) 
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1. Základné identifikačné údaje 

 

Obchodné meno:  MONDAX r. s. p., s.r.o. 

 

Sídlo:   Buzica 218, 044 73 Buzica 

 

IČO:   36 574 732 

 

DIČ:   2021761291 

 

IČ DPH:  SK2021761291 

 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I 

oddiel: Sro, vložka č.: 50579/V 

 

Priznanie štatútu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Osvedčením č.: 042/2019_RSP zo dňa 01.11.2019 

 

Druh registrovaného 

sociálneho podniku: Integračný podnik 

 

 

2. Vedenie spoločnosti 

 

Ing. Monika Smolnická – konateľ spoločnosti 

 

 

3. Majetková účasť 

 

Jediným spoločníkom spoločnosti je Ing. Monika Smolnická s výškou peňažného vkladu vo 

výške 6.640,- EUR (slovom šesťtisícšesťstoštyridsať eur). 

 

Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným jediného spoločníka vo výške 6.640,- EUR 

(slovom šesťtisícšesťstoštyridsať eur). 

 

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

 

Ing. Monika Smolnická – konateľ spoločnosti 

 

 

5. Predmet činnosti 

 

Verejné obstarávanie  

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu 

voľných živností  

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 

voľných živností  

Služby súvisiace so skrášľovaním tela  
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Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti  

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností  

Automatizované spracovanie údajov  

Vedenie účtovníctva  

Služby súvisiace s rastlinnou a živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb  

Čistiace a upratovacie práce  

Baliace činnosti  

Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty  

Finančný leasing  

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s 

prenájmom  

Prenájom hnuteľných vecí  

Administratívne služby  

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov  

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti  

Reklamné a marketingové služby  

Počítačové služby  

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov  

Prieskum trhu a verejnej mienky  

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)  

Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a 

lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja  

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla  

Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla  

Kuriérske služby  

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb  

Prípravné práce k realizácii stavby  

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  

Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb  

Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť  

Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky 

 

 

6. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný 

sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností 

vykonávaných v kalendárnom roku 

 

 

Spoločnosť je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v 

oblasti regionálneho rozvoja a podpory zamestnanosti, čo sa v roku 2020 prejavovalo 

podporou zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných 

osôb. 

 

Spoločnosť sa v roku 2020 zaoberala spracovaním účtovníctva malým a stredným 

podnikateľom, obciam, neziskovým organizáciám, združeniam, konzultáciami a 

podnikateľským poradenstvom a ďalšími činnosťami uvedenými jej spoločenskej zmluve 

a zapísanými v obchodnom registri. 
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Spoločnosti bol priznaný štatút Integračného podniku na základe Osvedčenia Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.: 042/2019_RSP zo dňa 01.11.2019, 

preto ako registrovaný sociálny podnik vykonávala svoju činnosť v kalendárnych mesiacoch 

november až december 2019. 

 

Spoločnosť v kalendárnom roku 2020 pocítila negatívne dopady v súvislosti s pandémiou 

nového korovanírusu COVID-19 a vírusom SARS-CoV-2, a to vo všetkých jej oblastiach 

pôsobenia. 

 

Spoločnosť aj v roku 2021 kontinuálne pokračuje vo svojej činnosti ako registrovaného 

sociálneho podniku. 

 

Spoločnosť v kalendárnom roku 2020 zamestnávala celkovo 3 (slovom troch) 

zamestnancov v pracovnom pomere, z čoho 1 (slovom jeden) zamestnanec bol 

znevýhodnenou osobou – osobou s priznaným statusom osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím v rozpätí 40 až 70 percent (do 31.10.2020 vrátane). 

 

V súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti, spoločnosť bude pozitívny sociálny vplyv 

merať percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny 

sociálny vplyv sa bude považovať za dosiahnutý, ak spoločnosť bude zamestnávať: 

a) najmenej 30 % znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov, 

b) najmenej 30 % zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov, alebo 

c) najmenej 40 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu 

zamestnancov. 

 

V kalendárnom roku 2020 zamestnávala spoločnosť 33,3 % periodických znevýhodnených 

zamestnancov, t.j. spoločnosť dosiahla požadovaný pozitívny sociálny vplyv 

v percentuálnom vyjadrení 33,3 % periodických. 

 

 

7. Účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 
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Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená dňa 18.02.2021 a schválená dňa 18.02.2021, 

bola zostavená k 31.12.2020 a to ako riadna účtovná závierka za obdobie od 01/2020 do 

12/2020. Majetok spoločnosti za sledované obdobie predstavoval hodnotu 68.222,- EUR 

a vlastné imanie a záväzky spoločnosti predstavovali hodnotu 68.222,- EUR. Výnosy 

z hospodárskej činnosti spoločnosti predstavovali hodnotu 232.726,- EUR a náklady na 

hospodársku činnosť predstavovali hodnotu 226.279,- EUR. Výsledok hospodárenia 

z hospodárskej činnosti predstavoval hodnotu 6.486,- EUR, z toho pred zdanením to bola 

hodnota 4.260,- EUR a po zdanení hodnota 3.345,- EUR. 

 

 

8. Správa audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho 

auditu 

 

Spoločnosť n em á  p ov in n osť  štatutárneho auditu. 

 

 

9. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch a Prehľad príjmov v členení podľa 

zdrojov 

 

  

Bežné účtovné obdobie 

(2020) 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie (2019) 

Výnosy z hospodárskej 

činnosti 

232.765,- EUR 209.518,- EUR 

Tržby z predaja tovaru 56.496,- EUR 13.826,- EUR 

Tržby z predaja vlastných 

výrobkov a služieb 

161.060,- EUR 156.467,- EUR 

Zmena stavu 

vnútroorganizačných zásob 

0,- EUR 0,- EUR 

Aktivácia 0,- EUR 0,- EUR 

Tržby z predaja dlhodobého 

nehmotného majetku, 

dlhodobého hmotného 

majetku a materiálu 

0,- EUR 28.333,- EUR 

Ostatné výnosy 

z hospodárskej činnosti 

15.209,- EUR 10.892,- EUR 

Výnosy z finančnej činnosti 2,- EUR 0,- EUR 

Tržby z predaja cenných 

papierov 

0,- EUR 0,- EUR 

Výnosy z dlhodobého 

finančného majetku 

0,- EUR 0,- EUR 

Výnosy z krátkodobého 

finančného majetku 

0,- EUR 0,- EUR 

Výnosové úroky 0,- EUR 0,- EUR 

Kurzové zisky 2,- EUR 0,- EUR 

Ostatné výnosy z finančnej 

činnosti 

0,- EUR 0,- EUR 
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10. Stav a pohyb majetku a záväzkov 
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11. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým 

došlo v priebehu kalendárneho roka 

 

V priebehu kalendárneho roka 2020 sa zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku 

n ezmen i lo . 

 

Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti v súlade s § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je Ing. 

Monika Smolnická. 

 

Konateľom spoločnosti je Ing. Monika Smolnická. Spôsob konania konateľa: za spoločnosť 

koná každý z konateľov samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k 

napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný 

podpis ktorýkoľvek z konateľov. 

 

 

12. Údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným 

orgánom registrovaného sociálneho podniku 

 

Orgány spoločnosti n eur č i l i  žiadne osobitné údaje. 

 

 

13. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

 

Spoločnosť sa v kalendárnom roku 2021 bude usilovať o rozšírenie jej činnosti vo vzťahu 

k novým potencionálnym zákazníkom, ako aj o udržanie si aktuálnych zákazníkov, a to aj 

navzdory pretrvávajúcim výzvam, ktoré súvisia so situáciou vyvolanou ochorením COVID-19 

a vírusom SARS-CoV-2. 

 
 

 

V Košiciach, dňa . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

_______________________  

       MONDAX r. s. p., s.r.o. 

Ing. Monika Smolnická, konateľ 


