
Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 

K 31.12. 2020 
 
 

Názov spoločnosti: Mydláreň TAMARA 

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 23.06.2020 

Sídlo: Okružná 9, 917 01 Trnava 

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri:  

Okružná 20, 917 01 Trnava 

Spoločnosť vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020, nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá 
nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii. 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný podnik   

Dátum priznania štatútu: 13.10.2020 

 

Od získania štatútu integračného podniku sme zamestnali dve zdravotne znevýhodnené 
osoby podľa §Z 2 ods. 5 písm. b) zákona o sociálnej ekonomike. Uzatvorili sme Dohodu 
s ÚPSVaR v Galante o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku. Začali 
sme s prípravou e–shopu a so stanovením podmienok predaja produktov. Vytvárali sme 
nové návrhy na dizajn produktov a limitované edície. 

   

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 
spoločnosti:  poradný výbor  

Dátum zriadenia poradného výboru - splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení 
(zákon o SE): 08.01.2021   

Spôsob kreovania poradného výboru: voľby  

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v kalendárnom roku 2020 - nezasadal:- 
............................................  

Zloženie orgánov RSP: 

Poradný výbor – 3 členovia 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nenastali zmeny v zložení jeho orgánov: 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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 kalendárnom roku 2020 nesplynul alebo sa nezlúčil s inou osobou, 
ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v kalendárnom 
roku 20xx, sa nerozdelil. V prípade rozdelenia RSP, osoby, na ktoré prešlo imanie RSP boli 
/ neboli* registrovanými sociálnymi podnikmi. 
 



Predmety činnosti RSP: 

Výroba a predaj ručne vyrábaných mydiel. 

RSP v kalendárnom roku 2020 nemenil predmety činnosti.     
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch) 

 

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie 
spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

 poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť  

 
Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle 

základného dokumentu  spoločnosti je najmä:  
a) V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory zamestnanosti 

združenie zamestnáva zraniteľné a znevýhodnené osoby. Ich zamestnávaním 
združenie sleduje cieľ ich (opätovného) sociálneho začlenenia. 

 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: 
a) služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených 

osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov združenia v 
zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv 
sa považuje za dosiahnutý, ak združenie zamestnáva príslušné percento 
zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v pracovnom pomere, v minimálnom 
rozsahu pracovného času uvedenom v príslušných ustanoveniach zákona č. 
112/2018 Z. z., 

 

V prípade integračného podniku: 

-  percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb 
z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných 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. 

Vyhodnotenie: 

RSP v kalendárnom roku 2020 splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

 
  
Prehľad plnenia PSV pre integračný podnik: 
V prípade integračného podniku - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo 
zraniteľných osôb  
   

 
mesiac 

(stav ku koncu mesiaca) 

% zamestnaných 
znevýhodnených osôb a/alebo 
zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP 

 
merateľný PSV  

splnený / nesplnený 

január   

február   

marec   

apríl   

máj   



jún   

júl   

august   

september   

október   

november   

december 100% splnený 

      
Vyhodnotenie:  
RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v kalendárnom roku 2020.    
 

RSP v kalendárnom roku 2020 nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv. 
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch)  

 

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. 

 

RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú 
správu overenú štatutárnym audítorom.  

 

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. 

 

RSP v kalendárnom roku 2020  nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na 
dosiahnutie hlavného cieľa. 
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z .z. o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch) 

 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil servisné poukážky 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil zníženú sadzbu DPH (10%) 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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 kalendárnom roku 2020 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 neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy 
(podmienky musia byť dodržané kumulatívne) 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nepresiahol* obvyklú cenu na trhu iných ako 
mzdových nákladov RSP  

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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.) 
 
RSP vyhlasuje, že nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o 
SE.  
 

RSP neodoberal* v kalendárnom roku 2020 tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie 
je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na 
odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, 
písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. 

 

RSP nedodával* v kalendárnom roku 2020 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je 
právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že 
spĺňa výnimku na dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a 
nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. 

 

RSP nedodával* v kalendárnom roku 2020 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je 
fyzickou osobou.  

 

RSP si v kalendárnom roku 2020 vzal  úver alebo pôžičku od závislej osoby. Ak si RSP vzal 
úver alebo pôžičku od závislej osoby, úrok z tohto úveru alebo pôžičky nepresahuje 
základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu. 

 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nedosiahol zisk. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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 mal v období, v kalendárnom roku 2020 nasledujúce príjmy v členení podľa 
zdrojov: 
Tržby za výrobky: 2749,07 EUR 
Prijatý dar: 1520,47 EUR 
Vyrovnávací príspevok z ÚPSVaR SR: 1045,37 EUR 
 
 
 
 
 
V Trnave dňa 28.6.2021                          ................................................................... 
 Mydláreň TAMARA 
 PhDr. Andrea Tóthová 
 Štatutárny zástupca 
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív
č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

IČO SID5 3 0 3 3 5 6 6

001Neobežný majetok r.002+r.009+r.021
A.

002Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)
1.

003
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) -

/072,091A/

004Softvér (013) - /073,091A/

005Oceniteľné práva (014) - /074,091A/

006
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) -

/078+079+091A/

007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093

008
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

(051) - 095A

009Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)
2.

010Pozemky (031)

011Umelecké diela a zbierky (032)

012Stavby (021) - /081, 092A/

013
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)

- /082,092A/

014Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/

015Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/

016Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/

017Drobný  dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/

018Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/

019Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094

020
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)

- 095A

021Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)
3.

022
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných

spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A

023
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných

spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A

024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A

025
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)

- 096A

026Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A

027Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A

028
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

(053) - 095A
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív
č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

IČO SID5 3 0 3 3 5 6 6

029Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051B. 4279,96 4279,96

030Zásoby súčet (r.031 až 036)1. 1059,47 1059,47

031Materiál (112,119) - /191/ 1059,47 1059,47

032
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121,122) - /192,193/

033Výrobky (123) - 194

034Zvieratá (124) - 195

035Tovar (132,139) - /196/

036
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) -
391A

037Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)2.

038Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A

039Ostatné pohľadávky (351A) - 391A

040Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A

041Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A

042Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)3. 1186,66 1186,66

043
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A)
- 391A

120,00 120,00

044Ostatné pohľadávky (315A) - 391A

045
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami (336)

046Daňové pohľadávky(341,342,343,345)

047
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)

1045,37 1045,37

048Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)

049Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)

050Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A 21,29 21,29

051Finančné účty súčet (r.052 až 056)4. 2033,83 2033,83

052Pokladnica (211,213) 42,18 42,18

053Bankové účty (221A + 261) 1991,65 1991,65

054
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
221A

055
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) -
/291A/

056
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 -
291A)

057Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)C.

058Náklady budúcich období (381)1.

059Príjmy budúcich období (385)

060MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057 4279,96 4279,96
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO SID5 3 0 3 3 5 6 6

Strana pasív
č.r.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

b 65

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 +
r.073

-1,29061

1. Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067) 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2. Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071) 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 072

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072
+ r. 074 + r. 101)

-1,29073

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 4281,25074

1. Rezervy (r.076 až 078) 075

Rezervy zákonné(451A) 076

Ostatné rezervy (459A,45XA) 077

Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A) 078

2. Dlhodobé záväzky (r.080 až 086) 6,46079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,46080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474A) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A) 086

3. Krátkodobé záväzky (r.088 až 096) 4124,79087

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 2520,00088

Záväzky voči zamestnancom (331,333) 778,12089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 433,19090

Daňové záväzky (341 až 345) 182,52091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom
územnej samosprávy (346+348)

092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A) 210,96096

4. Bankové úvery r.098 + r.100 150,00097

Bankové úvery dlhodobé (461A) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 150,00100

C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103) 101

1. Výdavky budúcich období (383A) 102

Výnosy budúcich období (384A) 103

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 4279,96104
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Náklady
Číslo

riadku

Činnosť Bezprostredne

predchádzjúce

účtovné obdobie
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

Číslo

účtu

b c 41 2 3a

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO / SID5 3 0 3 3 5 6 6

501 01Spotreba materiálu 3901,73 3901,73

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie

512 05Cestovné

513 06Náklady na reprezentáciu

518 07Ostatné služby 9,65 9,65

521 08Mzdové náklady 1076,10 1076,10

524 09
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

317,73 317,73

525 10Ostatné sociálne poistenie

527 11Zákonné sociálne náklady 6,46 6,46

528 12Ostatné sociálne náklady

531 13Daň z motorových vozidiel

532 14Daň z nehnuteľností

538 15Ostatné dane a poplatky

541 16Zmluvné pokuty a penále

542 17Ostatné pokuty a penále

543 18Odpísané pohľadávky

544 19Úroky

545 20Kurzové straty 4,53 4,53

546 21Dary

547 22Osobitné náklady

548 23Manká a škody

549 24Iné ostatné náklady

551 25
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

552 26
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

553 27Predané cenné papiere

554 28Predaný materiál

555 29Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 30Tvorba fondov

557 31Náklady na precenenie cenných papierov

558 32Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 33
Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám

562 34
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

563 35Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 36
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 37Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

38Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37 5316,20 5316,20

Strana 5



Výnosy
Číslo

riadku

Činnosť Bezprostredne

predchádzjúce

účtovné obdobie
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

Číslo

účtu

b c 41 2 3a

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) / SIDIČO 5 3 0 3 3 5 6 6

601 39Tržby za vlastné výrobky 2749,01 2749,01

602 40Tržby z predaja služieb

604 41Tržby za predaný tovar

611 42Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 43Zmena stavu zásob polotovarov

613 44Zmena stavu zásob výrobkov

614 45Zmena stavu zásob zvierat

621 46Aktivácia materiálu a tovaru

622 47Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 48Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 49Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 50Zmluvné pokuty a penále

642 51Ostatné pokuty a penále

643 52Platby za odpísané pohľadávky

644 53Úroky

645 54Kurzové zisky

646 55Prijaté dary 1520,47 1520,47

647 56Osobitné výnosy

648 57Zákonné poplatky

649 58ostatné výnosy 0,06 0,06

651 59
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 60Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 61
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

654 62Tržby z predaja materiálu

655 63Výnosy z krátkodobého finančného majetku

656 64Výnosy z použitia fondu

657 65Výnosy z precenenia cenných papierov

658 66Výnosy z nájmu majetku

661 67Prijaté príspevky od organizačných zložiek

662 68Prijaté príspevky od iných organizácií

663 69Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 70Prijaté členské príspevky

665 71Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 72Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 73Dotácie 1045,37 1045,37

74Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73 5314,91 5314,91

75
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 -
r.38

-1,29 -1,29

591 76Daň z príjmov

595 77Dodatočné odvody dane z príjmov

78Výsledok hospodárenia po zdanení -1,29 -1,29
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