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Výročná správa za rok 2020 

 

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Spoločnosť Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p." je obchodná 

spoločnosť spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 13.12.2019 podľa § 105 a násl. 

zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

Obchodné meno:    Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. 

    ( ďalej len “SP KSK” ) 

Sídlo spoločnosti:   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice   

Registrácia spoločnosti:  Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, 

vložka č. 48632/V 

Deň zápisu:        24.03.2020 

IČO:                     53 000 064 

Výška vkladu:    5 000 € 

 

2. Vedenie spoločnosti : Ing. Karolína Bortáková – konateľ spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým 

je Košický samosprávny kraj (ďalej aj “KSK”) vo výške 5 000 €.  

 

4. Orgány spoločnosti 

  

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SP KSK. Pôsobnosť valného zhromaždenia je 

vymedzená Obchodným zákonníkom a zakladateľskou listinou SP KSK. Pôsobnosť valného 

zhromaždenia vykonáva jediný spoločník. 

 

Konateľ je štatutárnym orgánom SP KSK, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej 

mene v súlade s Obchodným zákonníkom a Zakladateľskou listinou SP KSK. 
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Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľka Ing. Karolína Bortáková, ktorá koná v mene 

spoločnosti samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k písanému, tlačenému 

alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti 

konateľa a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom                         

a Zakladateľskou listinou SP KSK. Spoločnosť  má zriadenú dozornú radu, ktorá je kontrolným 

orgánom spoločnosti a má 3 členov: 

1. Ing. Rastislav Trnka 

2. Mgr. Imrich Bakši 

3. JUDr. Boris Bilčak 

 
Poradný výbor je poradným orgánom spoločnosti, ktorý sa zúčastňuje na fungovaní SP 

KSK, na dosahovaní a hodnotení pozitívneho sociálneho vplyvu v súlade so Zákonom 

č.112/2018 o sociálnej ekonomike a Zakladateľskou listinou SP KSK. 

 
Poradný výbor k 31.12.2020 nemá členov.  

 

5. Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra 

 

1. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

2. Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce 

3. Uskutočňovanie staveb a ich zmien 

4. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických 

zariadení 

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby  

6. Čistiace a upratovacie služby 

7. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 

8. Činnosť podnikateľských, oprganizačných a ekonomických poradcov 

9. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

10. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu 

11. Odevná výroba 

12. Textilná výroba 

13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

15. Administratívne služby 

16. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

18. Sťahovacie služby 
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19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

 

 

6. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a prehľad činností 

vykonávaných v kalendárnom roku 2020 

 

Dňa 5. augusta 2020 spoločnosť získala štatút registrovaného sociálneho podniku podľa § 

7 ods. 4 zákona č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“), druh registrovaného sociálneho podniku „Integračný 

podnik“, číslo osvedčenia : 195/2020_RSP. 

V októbri 2020 začal SP KSK výkon podnikateľskej činnosti, v súlade s povinnosťou 

podľa zákona zmenil opbchodné meno tak, že k pôvodnému obchodnému názvu pripojil 

skratku „r.s.p.“. 

Sociálny podnik svoju obchodnú činnosť vykonáva primárne v oblasti stavebníctva, Kód 

SK NACE Rev.2 : F 43.3 Kompletizačné a dokončovacie práce. 

SP KSK je verejnoprospešným podnikom, ktorého pozitívnmy sociálnym vplyvom je 

podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo 

zraniteľných osôb. 

 Pozitívny sociálny vplyv podnik meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb                            

a zraniteľných osôb, ktorý v roku 2020 dosiahol 42% celkového počtu 12 zamestnancov.                          

V priebehu od 1.októbra 2020 do 31.decembra 2020 podnik zamestnal  celkovo 12 

zamestnancov na trvalý pracovný pomer, z toho 4 znevýhodnené osoby a 1 zraniteľnú osobu. 

 

V októbri začali zamestnanci jednoduchými prácami ( maľby a vysprávky ), do konca roka 

zrealizovali 3 zákazky v školských a kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK, a začali komplexnejšiu zákazku rekonštrukcie budovy na Továrenskej ulici č.3 v 

Košiciach. 

Z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie a uzatvoreniu školských zariadení, 

sociálnych zariadení, získavanie práce a tvroba harmonogramu s cieľom rentability bola 

pomerne zložitá. V decembri nakoniec kvôli zhoršeniu epidemiologickej situácie došlo aj k 

zatvoreniu obchodných prevádzok ( dodávateľov ), ktoré boli znovu otvorené až v druhej 

polovici januára 2021. Zároveň trh trpel nedostatkom stavebného materiálu, v dôsledku čoho 

ceny materiálov výrazne stúpli. 
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7. Prehľad zamestnancov spoločnosti 

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. 
zoznam zamestnancov k  31.12.2020 

Divízia Pozícia Meno Priezvisko 
Nástup              
do práce Trvanie PZ 

Skončenie 
PP Kategória 

Výška 
príspevku 
% 

STAVBA stavebný manažér Peter Záhumenský 01.10.20 neurčitá    

ÚK office manager Zuzana Frajkorová 01.10.20 neurčitá    

STAVBA stavebný robotník Róbert Čerep 22.10.20 neurčitá  zraniteľný 25% 

STAVBA stavebný robotník Ivan Bunda 22.10.20 neurčitá 31.10.20   

STAVBA stavebný robotník Peter Kupčík 22.10.20 neurčitá    

STAVBA stavebný robotník Marek Tokár 22.10.20 neurčitá    

STAVBA pomocný stavebný robotník Jozef  Beňo 22.10.20 neurčitá  Z - ZP  75% 

STAVBA pomocný stavebný robotník Milan  Jano 22.10.20 neurčitá  Z - ZP  75% 

STAVBA stavebný robotník Štefan  Jano 02.11.20 neurčitá    

STAVBA stavebný robotník Ivan Bunda 03.11.20 neurčitá    

STAVBA stavebný robotník Ján Macoško 15.11.20 neurčitá 19.11.20   

STAVBA pomocný stavebný robotník Kristián Rostás 25.11.20 neurčitá  Z - z iného dôvodu  40% 

STAVBA pomocný stavebný robotník Adam Mišalko 02.12.20 neurčitá  Z - z iného dôvodu  40% 

ZÁHRADA manažér divízie Estera Ňochová 14.12.20 neurčitá    

 

8. Partnerstvá, spolupráca. 

 

SP KSK má dohodnutú spoluprácu s dvoma odbornými školami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK : 

1. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 

( aj dvojročné učebné odbory pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním  - v odbore 

stavebníctvo )  

2. Stredná odborná škola techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec 

 

Iniciovať spoluprácu so školami v priebehu roka 2020 nebolo možné vzhľadom                       

na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu. 

 

9. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Prevažná časť výdavkov sociálneho podniku bola v minulom roku vynaložená  na mzdy 

zamestnancov, nákup úžitkového motorového vozidla, materiál a služby. Prevádzkové náklady 

sú tvorené telekomunikačnými službami, výdavkami na vybavenie administratívnych 

priestorov,  na kancelárske potreby a bežné výdavky vynaložené na chod podniku.  

Dňa 24.09.2020 KSK a SP KSK uzatvorili Zmluvu o poskytnutí návratnej bezúročnej 

finančnej výpomoci v súlade s § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
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znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.                                   o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov                     

v znení neskorších predpisov, a to vo výške 100 000 €.  SP KSK je povinný splatiť poskytnutú 

návratnú finančnú výpomoc v lehote 5 rokov odo dňa jej čerpania. 

 

Náklady na hospodársku činnosť presiahli výnosy z hospodárskej činnosti a SP KSK dosiahol 

záporný  výsledok hospodárenia.   

 

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. 
Výsledok hospodárenia za rok 2020 

Ukazovateľ 2020 

Výnosy z hospodárskej činnosti  67 540 EUR 

Náklady na hospodársku činnosť 84 442 EUR 

Výsledok hospodárernia z finančnej činnosti - 69 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením - 16 971 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení - 16 971 EUR 

 

10. Ekonomické ukazovatele 

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. 
Štruktúra zdrojov spoločnosti k 31.12.2020 

Vlastné imanie - 11 971 EUR 

Základné imanie  5 000 EUR 

VH za účtovné obdobie - 16 971 EUR 

Záväzky 142 623 EUR 

Záväzky voči spoločníkom 100 000 EUR 

Dlhodobé záväzky 36 EUR 

Krátkodobé záväzky 41 472 EUR 

Krátkodobé rezervy 1 115 EUR 

 

11. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

SP KSK plánuje v roku 2021 pokračovať s rozšírením ponuky služieb o Divíziu Dom & 

Záhrada, ktorá by mala byť prednostne zameraná na poskytovanie služieb občanom, hlavne so 

zreteľom na osoby so sociálnou odkázanosťou. Služby v divízii Dom & Záhrada budú 

zostavené z činností zameraných na pomoc v domácnostiach – ako napríklad, upratovanie, 

bežná údržba, drobné stavebné a údržbové práce v dome a v okolí obydlia, udržiavanie 

priestranstva okolo obydlia – ako napríklad kosenie, údržba okrasných a úžitkových záhrad a 

podobne. 

SP KSK má záujem reflektovať  aktuálnu situáciu a podľa jej vývoja pružne reagovať s 

ponukou činností tak, aby vedel tvoriť pracovné miesta s udržateľnosťou a zároveň upravovať 

predmet podnikania tak, aby okrem verejnoprospešného zamestnávania znevýhodnených a 
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zraniteľných osôb tiež reagoval na potreby rovnakej cieľovej skupiny z pohľadu dodávateľa 

služieb, čím by  poskytovanie služieb splnilo svoj účel a zároveň bolo ekonomicky prístupné 

pre tieto cieľové skupiny spotrebiteľov.  

Hlavným cieľom SP KSK je však neustále vytvárať príležitosti a hľadať riešenia, ako cez 

činnosti sociálneho podnikania zabezpečiť rozvoj vidieka najmä v najmenej rozvinutých 

okresoch a v obciach s majoritou MRK. 

 

 

 

V Košiciach, dňa 15.7.2021 

 

 

 

Ing. Karolína Bortáková, konateľ 
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