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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné meno:  SINTEGRA  s.r.o.  

Sídlo spoločnosti: Štefánikova 76, Michalovce 071 01 

Registrácia spoločnosti: okresný súd KE I oddiel: Sro, vložka č. 47613/V 

Deň zápisu do OR: 07.11.2019 

IČO: 52752291  

DIČ: 2121126007  

Výška vkladu: 5 000,- €  

2. Vedenie spoločnosti 

Stanislav SOROKÁČ - Konateľ spoločnosti 

3. Majetková účasť 

Základné imanie je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Stanislav SOROKÁČ, 

vo výške 5 000,- €.  

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

 

 

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 a funkciu. 

Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodkladne.  

5. Štatút registrovaného sociálneho podniku 

Sociálnemu podniku SINTEGRA 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 

PODNIK, dňa 1.januára 2020. 

 

Predmet spoločnosti 

 

6.Predmetom podnikania spoločnosti je: 

 

Prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu 

živočíšnych škodcov na profesionálne použitie 

 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 

Prípravné práce k realizácii stavby 

 

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

 

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

 



Čistiace a upratovacie služby 

 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

 

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

 

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

vozidla 

 

Sťahovacie služby 

 

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 

 

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom 

 

Prenájom hnuteľných vecí 

 

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

 

Vedenie účtovníctva 

 

Kuriérske služby 

 

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

 

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

 

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

 

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 

 

Dizajnérske činnosti 

 

Textilná výroba 

 

Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba 

 

Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok 

 

Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 

 

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 



Prevádzkovanie výdajne stravy 

 

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

 

Informačná činnosť 

 

Administratívne služby 

 

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 

 

Verejné obstarávanie 

 

Poskytovanie sociálnych služieb 

 

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

 

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

 

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným 

hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 

 

Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 

 

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

 

Poskytovanie služieb osobného charakteru 

 

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 

 

Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov 

 

Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 

 

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 

 

Výroba bižutérie a suvenírov 

 

Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 

 

Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m 

 

Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 

 

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

 

 



 

 

7. Komentár k výsledkom činnosti 

Spoločnosť SINTEGRA s.r.o.  začala  reálne svoju činnosť 1.4.2020, kedy sme prijali do zamestnania 

prvých troch pracovníkov zo znevýhodnených skupín.  1.5.2020 bol prijatý ďalší pracovník zo 

znevýhodnenej  skupiny. 

 

Začali sme prvým projektom a to rekonštrukciou RD v Michalovciach. Ďalším projektom bola 
realizácia stavebných prác pre  vlastníkov bytov a NP Murgáša 2,4,6,8 Michalovce 
v zastúpení OSBD.  Ako posledným projektom realizovaným v roku 2020 boli stavebné práce na 

novostavbe RD na ul. Stará Spišská cesta v Košiciach. 

 

Spoločnosť SINTEGRA s.r.o.  dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta zamestnaných 

znevýhodnených osôb, čo tvorilo 100 % z celkového počtu zamestnancov. Počas celej doby sme 

týchto zamestnancov prispôsobovali trhu práce čím postupne nadobúdali pracovné návyky a taktiež 

sme ich naučili vykonávať rôzne iné odbornejšie práce, čim sa dostávajú do pozície ľahšieho 

uplatnenia na trhu práce.  

 

Poradný výbor sociálneho podniku SINTEGRA s.r.o.  tvoria  : znevýhodnený zamestnanec spoločnosti, 

občan obce, kde má firma sídlo a zákazník firmy. Poradný výbor sa zišiel celkovo do 31.12.2020 

trikrát, a to 27.4.2020, 31.7.2020 a 30.10.2020. Na zasadnutí sa prerokovával ďalší rozvoj podnikania.  

Poradný výbor pracoval počas zložitého obdobia vzorovo. Či už dochvíľnosťou, ale aj kvalitou 

pripomienok a fundovanosťou. Je badať, že poradný výbor má skutočný záujem o sociálnu 

ekonomiku. 

Členovia poradného výboru sú : 

1. Ján Dílik, znevýhodnený zamestnanec 

2. Michal Majvitor, občan Michaloviec 

3. Kvetuša Bistrančinová, klientka firmy 

 

 

 

 

8. Zhrnutie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Ukazovateľ Merná jednotka            Rok 2020          Poznámka 

Výnosy spoločnosti                 € 21384  

Náklady spoločnosti                 € 30523  

Počet zamestnancov                 € 4  

 



9. Ekonomické ukazovatele 

                                                                                 V Ý N O S Y 

Z predaja služieb 7737 

 Z tovaru                                       0 

Ostatné výnosy 13647 

                                                     SPOLU 21384 

 

 

                                                                                  NÁKLADY 

Spotreba materiálu a energii 0 

Služby 0 

Mzdové náklady 22495 

Náklady na sociálne poistenie 7894 

 Sociálne náklady                                        134 

 Dane a poplatky                                                   0 

Odpisy dlhodobého  majetku 0 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 

    Náklady na predaný tovar                                                    0 

SPOLU 30523 

 

 

                                              Š T R U K T Ú R A   M A J E T K U   S P O L O Č N O S T I 

Krátkodobé pohľadávky 2325 

Finančné učty 3938 

Zásoby 0 

Obežný majetok 6263 

Náklady budúcich období 0 

Dlhodobý majetok 0 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 

Neobežný majetok 0 

SPOLU 6263 

 

 

 

 

 

                                        Š T R U K T Ú R A   Z D R O J O V   S P O L O Č N O S T I 

Vlastné imanie 3124 

Základné imanie 5000 

VH za účtovné obdobie -9156 

Záväzky 3139 

Krátkodobé záväzky 3004 



Dlhodobé záväzky 135 

Krátkodobé rezervy 0 

Záväzky voči zamestnancov 1721 

Záväzky zo sociálneho poistenia 1078 

Daňové záväzky 172 

 

10. Prehľad zamestnancov spoločnosti 

Konateľ 1 

Zamestnanci 3 

 

 

 

Spoločnosť začala svoju činnosť v apríli 2020, kde sme prijali prvých znevýhodnených zamestnancov. 

Ku koncu roka 2020 firma zamestnávala 3 znevýhodnených zamestnancov,  jeden  zamestnanec  sa 

uplatnil na tržnom konkurenčnom priestore a dal výpoveď. Na všetkých zamestnancov sa poberá 

príspevok z UPSVR.   

 

 

 

 

11. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

SINTEGRA s.r.o.  prišiel v roku 2020 o finančné zisky čo sa odzrkadlilo aj vo finančnej správe. Firma 

investovala vlastné finančné prostriedky do rozvoja a udržania zamestnanosti počas pandémie 

Covidu-19 na Slovensku. Počas pandémie Covidu -19 nebol prepustený žiadny zamestnanec, jeden 

odišiel na vlastnú žiadosť, kde sa uplatnil v tržnom prostredí. 

Sociálny podnik SINTEGRA sa neustále vyvíja a spoločne hľadáme ďalšie možnosti, ktoré pomôžu 

vybudovať stabilný podnik, ktorý zabezpečí prácu ľuďom v našom kraji. V roku 2020 sme v rámci 

projektov z vlastných zdrojov, vybudovali stabilné pracovne prostredie pre našich zamestnancov. Z 

dôvodu pandémie, ktorá vypukla naplno v roku 2020 sme nemohli ponúkať naplno naše služby 

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

najväčším cieľom je rozšíriť podnik tak, aby sme čo najviac umožnili zamestnať   znevýhodnených 

občanov a rozšírili portfóliu našej pracovnej činnosti. 

 

Dátum vypracovania Výročnej správy: 25. júna 2021  

Vyhotovil : Stanislav Sorokáč- konateľ spoločnosti 

 

Prílohy : účtovná závierka a daňové priznanie 

 

V Michalovciach  25.06.2021 


