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1. Základné informácie o spoločnosti 

Obchodné meno                : S&J Group, s.o.r. 

Právna forma                     : spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo                      : Dúbrava 592, Horná Súča 913 33 

Identifikačné číslo             : 48 141 593 

Dátum vzniku                     : 14.05.2015. 

Registrácia                          : zápis v Obchodnom registri okres Trenčín, vložka číslo : 31633/R  

Prevádzka                           : Legionárska 6972, Trenčín 911 01 

Druh RSP                             : integračný 

Dátum priznania štatútu : 1.02.2020 

Zápis označenia r.s.p.       :     v procese 

Predmet podnikania        : montáž káblových zväzkov 

         :     výroba potravinárskych výrobkov 

         :     baliace činnosti, manipulácia s tovarom 

 

2. Orgány spoločnosti 

Štatutárny orgán             : Miroslav Jurica 

        : Mikuláš Sádecký 

Poradný výbor       :      Bulejková Miriama 

        :      Filusová Blažena 

        :      Surovčíková Helena 

 

 

 

Poradný výbor –  

Bol zriadený 3.2.2020 a jeho členovia boli do funkcie zvolený formou volieb a to 

prostredníctvom volebnej komisie. PV má vytvorený interný dokument pre poradný výbor. 

Poradný výbor zasadal štyri krát v priebehu roka 2020. O každom zasadnutí je vytvorená 

zápisnica, ktorý zachytáva priebeh zasadnutia PV. 
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Zasadnutia PV :  

1) 3.2.2020 

2) 10.7.2020 

3) 2.9.2020 

4) 1.12.2020 

    

K 31.12. mal PV 3 členov. Teda Členovia PV sa po dobu trvania roku 2020 nemenili. 

 

S&J Group prehlasuje, že v priebehu roka 2020 nenastali zmeny v zložení jeho orgánov. 

V priebehu roka 2020 S&J Group sa neocitol v konkurze a ani v likvidácii, taktiež s nikým 

nesplynul a ani sa nerozdelil. 

 

3. Opis hospodárskej činnosti  

Hlavné predmety činnosti S&J Group : 

a) montáž káblových zväzkov 

b) výroba potravinárskych výrobkov 

c) baliace činnosti, manipulácia s tovarom 

 

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie služieb na 

podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv je zamestnávanie 

znevýhodnených, zraniteľných osôb so zdravotným znevýhodnením a to v oblasti montáž 

káblových zväzkov a najmä v oblasti potravinárskej výroby. 

Svoj pozitívny sociálny vplyv spoločnosť meria a jeho výšku určuje percentom zamestnaných 

znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov. 
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Prehľad vývoja pozitívneho sociálneho vplyvu RSP v roku 2020 : 

1-12 mesiac, 
stav ku koncu 

mesiaca 

% zamestnaných znevýhodnených alebo 
zraniteľných osôb z celkového počtu 

zamestnancov 

Merateľný PSV 
splnený/nesplnený 

1.   

2. 59 % Splnil 

3. 59 % Splnil 

4. 61 % Splnil 

5. 61 % Splnil 

6. 61 % Splnil 

7. 58 % Splnil 

8. 58 % Splnil 

9. 60 % Splnil 

10. 56 % Splnil 

11. 56 % Splnil 

12. 55 % Splnil 

  

S&J Group, s.r.o. ako integrovaný registrovaný sociálny podnik splnil v roku 2020 merateľný 

pozitívny sociálny vplyv. 

 

4.  Počet zamestnancov v účtovnej jednotke v roku 2020 

Mesiac 
v roku 
2020 

Celkový počet 
zamestnancov 

Znevýhodnený alebo 
zraniteľný 

zamestnanci 

% zamestnaných znevýhodnených 
alebo zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov 

1.    

2. 34 20 59 % 

3. 32 19 59  % 

4. 31 19 61 % 

5. 31 19 61 % 

6. 31 19 61 % 

7. 31 18 58 % 

8. 31  18 58 % 

9. 35 21 60 % 

10. 50 28 56 % 

11. 50 28 56 % 

12. 51 28 55 % 

 

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia roku 2020 je 37 zamestnancov. 

A z toho priemerný počet znevýhodnených, alebo zraniteľných zamestnancov 21,54 t.z. 58,2 

%. 



Výročná správa 2020 
 

 
 

Z tohto vyplýva, že spoločnosť dodržiava minimálny požadovaný počet znevýhodnených 

zamestnancov. 

 

K 31.12.2020 má spoločnosť v stave celkovo  51  zamestnancov a z toho 28  

znevýhodnených, alebo zraniteľných zamestnancov.  

V štruktúre zamestnanosti na aktuálne nachádzajú dvaja riadiaci pracovníci „štatutári“, jeden 

riadiaci menežer a dvaja pracovníci vo funkcii vedúci prevádzky (potravinárska výroba, 

montáž káblových zväzkov). 
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5. Účtovná závierka roku 2020 

Účtovná závierka bola schválená : .............................  
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RSP účtuje v sústave podvojného účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny 

rok.  

RSP sleduje osobitne činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických 

účtov. 

RSP nie je povinné účtovnú závierku a výročnú správu overovať štatutárnym audítorom. 

RSP sa zaviazalo, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zisku po zdanení 

na dosiahnutie hlavného cieľa, teda merateľný PSV. 

RSP prehlasuje, že v období za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejne 

prostriedky na tie isté oprávnené náklady, alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala 

podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku. 

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

v zmysle § 24 odek 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 

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.) 

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 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 období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 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. 
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RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby 

závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou.  

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal úver alebo pôžičku od závislej 

osoby.  

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nedosiahol zisk. 

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.  

 

 

6. Schválenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka bola štatutármi schválená dňa :     22.03.2121 

 

 

 

 

 

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

  konateľ Miroslav Jurica           konateľ Mikuláš Sádecký  

 

 

 

    

 

 

  

 


