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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 
Podľa  ustanovenia zákona č. 112/2018 Z.z., § 15 ,Zákon o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 

374/2019 Z.z., 374/2019 Z.z., 94/2020 Z.z., 264/2020 Z.z.) 

 

 
 

SOCIAL WORK s.r.o., r.s.p., ul. Obchodná 4, 064 01  Stará Ľubovňa  

Vypracovala: Ing. Anna Hirjaková, dňa 14.06.2021  
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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti  

 

Obchodné meno : SOCIAL WORK s.r.o., r.s.p. 

Sídlo spoločnosti: Obchodná 4, 064 01  Stará Ľubovňa  

Prevádzka: Penzión Kamenný vor, 065 02  Vyšné Ružbachy 69 

Zápis v OR: Okresného súdu Prešov, Oddiel: S.r.o., Vložka číslo  40255/P, zo dňa : 19.05.2020 

Štatutárny orgán, konateľ: Ing Anna Hirjaková 

 IČO : 53 042 093 

IČ DPH : SK212250648  

Výška vkladu: 5000 €  

Štatút registrovaný sociálny podnik 

Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku č. 175/2020_RSP priznané  dňa:  

09.07.2021, Ministerstvom práce, sociálnych vecí 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.  

Druh registrovaného sociálneho podniku: INTEGRAĆNÝ PODNIK 

Register partnerov verejného sektora vložka číslo 33100, platnosť:  od 02.03.2021 

SOCIAL WORK s.r.o., r.s.p.  je obchodná spoločnosť založená jediným vlastníkom, ktorým je Ing. Anna 

Hirjaková. Spoločnosť vznikla zakladateľskou listinou zo dňa 12.3.2020 v zmysle ustanovení § 105 – 

153 Obchodného zákonníka  

 

 

2. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

 

Hlavným cieľom sociálneho podniku je v súlade s ustanovením  § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 

112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z.z.“) dosahovanie merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb 

Úlohou sociálneho podniku , je posilniť štrukturálnu stabilnú zamestnanosť  a znížiť nezamestnanosť 

s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných starších a zdravotne 

postihnuté osoby, ktoré sú vzdialené od trhu práce, a to aj prostredníctvom miestnych iniciatív 

v oblasti zamestnanosti a podpory mobility pracovnej sily. . Pozitívny sociálny vplyv integračného 

podniku sa prejavuje podporou zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených 

a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v zmysle príslušných ustanovení minimálne 

30% zo všetkých zamestnancov. 
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Rok 2021 júl august september október november december 

Znevýhodnené osoby 2 2 2 2 2 2 

Zraniteľné osoby 1 1 1 1 1 1 

Spolu 3 3 3 3 3 3 

Počet zamestnancov 4 4 4 4 4 4 

Merateľné ukazovatele v % 75 % 75% 75% 75% 75% 75% 

 

Pozitívny sociálny vplyv 75% v roku 2020 Spoločnosť napĺňal v týchto činnostiach: 

SK NACE 69200   Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo 

SK NACE 97000   Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu 

SK NACE 43300   Kompletizačné a dokončovacie práce 

 

V rámci predmetu činnosti  služby  pre domácnosti naše služby využívajú starší ľudia,  zdravotne 
odkázaný ale aj pracovne zaneprázdnený aktívny ľudia.  Ponúkame jednoduché práce ako založenie, 
starostlivosť a kosenie trávnikov, orezávanie stromov, kamenné oplotenie, úpravu chodníkov, 
upratovanie interiéru, pranie, žehlenia priamo v domácnosti, čistenie okien , zabezpečíme 
každodenný menší nákup potravín, dovoz liekov , jednoduché administratívne práce a pod.  

V rámci predmetu činnosti vedenie účtovníctva ponúkame pre podnikateľské subjekty vedenie 

jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie mzdy a  elektronickú komunikáciu s verejnou 

správou. 

Rozvoj zamestnanosti : 

Vznikom integračného podniku chceme znížiť mieru nezamestnanosti v sídle spoločnosti a v sídle 

prevádzky, zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva a podnietiť u nezamestnaných záujem o získanie 

nových vedomostí, zručnosti a udržanie pracovných miest pre ľudí s remeselnými zručnosťami, ktorí 

sa nevedia uplatniť na trhu práce. 

Od vzniku podniku sme v roku 2020 zamestnali 4 zamestnancov  

Podpora zamestnanosti: 

KÓD PROJEKTU: ITMS 2014+: 312031X761 

Dohoda číslo : 20/38/53G/6  o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračného podniku podľa § 

53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v celkovom počte pre 3 zamestnancov , uzavreté dňa 14.9.2020 

Táto podpora nám pomáhala   prežiť náročnú startupovú fázu po vzniknutí  pandemickej kríze 
a dosiahnuť úroveň stability, ktorá následne umožňuje udržiavať a rozširovať zamestnanosť aj 
v nepriaznivých podmienkach.  

 Registrovaný sociálny podnik, spĺňa podmienku podľa zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,   § 5 ods. 1 písm. c) 

prostredníctvom  hospodárskej činnosti využíva 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného 

cieľa . V Rámci kategórie MSP spĺňa podmienky mikropodniku. Doba existencie MSP -je menej ako 3 

roky. Firma nie je v ťažkostiach. Je zapísaná v registri partnerov verejného sektora číslo vložky 33100. 
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3. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA za rok 2020 – ZHODNOTENIE 

 

Na základe §4  ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Sociálny podnik SOCIAL WORK s.r.o., 

r.s.p., účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 

Príprava a zostavenie uzávierkových prác sa skladá: 

- Otvorenie počiatočného súvahového účtu 

- Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok 

- Inventarizácia majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových operácií 

- Uzatvorenie účtovných kníh 

- Zostavenie účtovných výkazov 

Na základe účtovnej závierky sme zostavili Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Tieto výkazy 

tvoria závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou priznania dani z príjmov. 

3.1.PREHĽAD HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI 

3.1.1 Stav bankových účtov a pokladne k 31.12.2020 

Bankový účet 90,97 € 

Pokladňa- hotovosť 562,97 € 

Celkový stav finančných prostriedkov 653, 94 € 

Inventúra pokladne bola vykonaná fyzický. Účtovný a fyzický stav bez rozdielu. 

3.1.2 Výnosy a náklady 

Náklady podniku v roku 2020 boli celkom vo výške   26860,36 

z toho:   

     Prevádzková réžia 2200 

     ostatné služby  2370,68 

    

     mzdové náklady: 16292,09 

     zákonne sociálne poistenie 5281,73 

     zákonne sociálne náklady  682,71 

     Ostatné dane a poplatky 33,15 

  

Výnosy podniku v roku 2020 boli celkom vo výške 27451,52 

z toho:   

     Tržby z predaja služieb 12250 

     Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 15201,52 

     (Celkový príspevok z ÚPSVaR)   

 
V podvojnom účtovníctve osobitne sledujeme činnosť vykonávaná ako RSP, prostredníctvom tvorby 
analytických účtov. Mzdy boli vyplatené vo výške v akej sa RSP zaviazal. 
RSP nevyužilo servisné poukážky. Využilo úľavu na dani z príjmu. Využilo aj 10% DPH. 
Zisk z  roku 2020  vo výške 591,16 EUR bude reinvestovaný po zdanení vložením do fondu rezerv. 
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3.1.3  Súvaha k 31.12.2020 

AKTÍVA v EUR PASÍVA v EUR 

Základné imanie 5000,00 Krátkodobé pohľadávky 9353,03 

Krátkodobé záväzky 4415,81 Finančný majetok 653,94 

zisk 591,16   

A=P 10006,97  10006,97 

 

V daňovom priznaní v riadku 610  je suma úľavy na dani podľa § 30d zákona, ktorú si uplatňuje 

sociálny podnik podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Audit 

Registrovaný sociálny podnik nemá povinnosť štatutárneho auditu. 

5. Predpokladaný vývoj spoločnosti  

Firma SOCIAL WORK s.r.o., r.s.p.  sa neustále vyvíja a spoločne hľadáme ďalšie možnosti, ktoré 

pomôžu vybudovať stabilný personálny a ekonomický udržateľný podnik.  

Niektoré ciele, ktoré  sme neuskutočnili, museli presunúť do roku 2021 kvôli pandemickým 

opatreniam. V čase pandemickej krízy  sme sa pripravovali  legislatívne na budúci  prenájom Penziónu 

vo Vyšných Ružbachoch so stravovacími a ubytovacími službami. 

SK NACE 60100  Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 

SK NACE 56000  Činnosti reštaurácii a pohostinstiev 

 

Hľadáme zdroje, na obnovu strojov a zariadení,  opravu a rekonštrukciu budovy, kde by sme mohli 

tieto aktivity naplno rozbehnúť a etablovať sa na trhu s celoročnou prevádzkou. Cieľom je rozšíriť 

podnik v roku 2021 tak, aby sme zvýšili zamestnanosť cca zo 4 zamestnancov z roku 2020 na 11 osôb 

v roku 2021.   

 

6. Zloženie orgánov , zmeny v priebehu kalendárneho roka  

Spoločníci:  Ing. Anna Hirjaková 
17. novembra 562/35 
Stará Ľubovňa 064 01 

 

 

Výška vkladu 
každého 
spoločníka:  

Ing. Anna Hirjaková 
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR 

 

 

Štatutárny orgán:  konateľ    

Ing. Anna Hirjaková 
17. novembra 562/35 
Stará Ľubovňa 064 01 
Vznik funkcie: 19.05.2020 

  

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. 
 

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Hirjakov%E1&MENO=Anna&SID=0&T=f0&R=1
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Hirjakov%E1&MENO=Anna&SID=0&T=f0&R=1
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Zmeny vo firme v priebehu kalendárneho roka  

Na valnom  zhromaždení bola odsúhlasená zmena obchodného mena v obchodnom registri , aby bola 

v súlade so zákonom číslo 112/2018 Z.z. takto: 

Výmaz: SOCIAL WORK s.r.o. 

Zápis: SOCIAL WORK s.r.o., r.s.p. 

 

7. Register  

Spôsob správy RSP (podľa zakladateľskej listiny) Poradný výbor (Ďalej len PV)V súlade s § 67a a ods. 1 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

o živnostenskom podnikaní , výročná správa sa uklada v elektronickej podobe, prostredníctvom  

elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR v rámci oblasti účtovné dokumenty  

 

8. Poradný výbor 

Spôsob správy RSP (podľa zakladateľskej listiny) Poradný výbor (Ďalej len PV) Zápisnica z prvého 

stretnutia  je zo dňa 30.9.2020,  konaná   v sídle spoločnosti SOCIAL WORK  s.r.o., r.s.p. Traja členovia 

PV  boli menovaný konateľkou. Predsedkyňou PV sa stala p. Dana Choborová losovaním . Konateľka 

odovzdala dekréty pre členov PV , súčasťou dekrétu boli aj práva a povinnosti pre členov PV. 

Poradný výbor bude zasadať najmenej jedenkrát za tri mesiace. Zasadnutie Poradného výboru 

zvoláva člen poradného výboru poverený zvolávaním zasadnutí poradného výboru a z jeho  priebehu 

bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude archivovaná v zmysle registratúrneho poriadku po dobu 5 

rokov. 

 

9. Predloženie výročnej správy 

Vypracovaná výročná správa za kalendárny rok 2020 je v termíne určenom základným dokumentom 

do 30.6.2021. Nebude zverejnené na web sídle, nemáme zriadené web sídlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni dňa 14.06.2021                                                                      ................................................ 

Ing. Anna Hirjaková, štatutár 


