
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 



 

 

Identifikácia organizácie: 

Názov: SP INTEGRA, s. r. o. -  registrovaný sociálny podnik  ( integračný ) 

IČO: 52 341 020    DIČ: 21 21 00 62 61 

Sídlo: Brigádnická 218/6 Košice - mestská časť Západ 

040 11   Slovenská republika 

konateľ: Mgr. Peter Gombita     

kontakt: +421 905 202 783 

e-mail: gombitap@gmail.com 

 

Členovia, vedenie organizácie: 

Riaditeľ a jediný konateľ  SP INTEGRA: Mgr. Peter Gombita    

Poradný výbor: 

Predseda poradného výboru: Štefan Seman 

Členovia poradného výboru: Petrášová Irena, Slavoš Michal  

Počet zamestnancov v roku 2020 na trvalý pracovný pomer: 5 

Počet zamestnancov v roku 2020 na dohodu: 2 

 

 

 

 

 

 

Hlavná činnosť a úloha sociálneho podniku: 

Hlavnou úlohou spoločnosti je zabezpečiť zamestnávanie znevýhodnených osôb ako aj osôb so 
zdravotným postihnutím podľa platných právnych predpisov. Spoločnosť bude vykonávať 

mailto:gombitap@gmail.com


sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť v 
súlade so zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. 

Primárnym cieľom podnikateľských aktivít sociálneho podniku SP INTEGRA, s. r. o. – r.s.p., je 
zamestnávať ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a znevýhodnených na trhu práce. Nemenej 
dôležitým cieľom je dosiahnutie zisku za účelom posilnenia finančnej nezávislosti a trvalej 
udržateľnosti sociálneho podniku, ktorý bude použitý v celom rozsahu na zabezpečenie 
všeobecne prospešných služieb poskytovaných podnikom. 

Predmetom podnikania integračného sociálneho podniku SP INTEGRA, s. r. o. Košice, bude 
realizácia služieb a prác v oblasti stavebných úprav a záhradníctva v súlade so zákonom č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

V rámci tejto činnosti bude podnik vykonávať najmä tieto odborné práce: 

 poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve - poskytovanie služieb 
poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím), vykonávanie 
parkových, sadových a záhradných úprav, úpravy verejných priestranstiev - vyžínanie 
trávy, výrez krovín, a pod., 

 poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá najmä kŕmenie, pasenie, 
čistenie, 

 uskutočňovanie stavieb a ich zmien - uskutočňovanie jednoduchých a drobných stavieb 
a ich zmien, 

 prípravné práce k realizácii stavby - úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, výkopové 
a zemné práce pri výstavbe kanalizačných, plynových a vodovodných pripojení, a pod., 

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov - najmä drobné 
stavebné úpravy interiérov a exteriérov ako napr. betonárske práce, kladenie zámkovej 
dlažby, maliarske a natieračské práce apod. 

V rámci týchto podnikateľských aktivít sa budú väčšinou realizovať jednoduché remeselné 
prevažne manuálne práce. Náradie potrebné na ich vykonávanie si bude podnik v prvých 
rokoch bezodplatne požičiavať od občianskych združení a neziskových organizácií realizujúcich 
podobné aktivity pre členov znevýhodnených komunít. V ďalších rokoch pri dosahovaní 
dobrých ekonomických výsledkov sa bude realizovať nákup výkonnejších strojov, resp. 
zariadení, ako aj motorového vozidla pre zabezpečovanie prepravy zamestnancov a materiálu. 

Za účelom poskytovania podpory a pomoci zamestnancom nájsť zamestnanie na otvorenom 
trhu práce bude podnik pracovnej integrácie spolupracovať aj s úradom práce a právnickými 
alebo fyzickými osobami, ktoré podporujú alebo vykonávajú integráciu znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie na trhu práce. 

Zamestnanci podniku získajú zručnosti v remeselných povolaniach, čím sa budú rozvíjať ich 
osobnostné predpoklady a zžijú sa s potrebou zamestnania. Sociálny podnik tak bude vytvárať 
služby, ktoré budú prospešné nielen pre komunitu, ale aj pre širšiu verejnosť a región, čím sa 
zároveň zvýši povedomie o význame sociálneho podnikania. 

Zámerom sociálneho podniku je vytvárať zisk použiteľný na vlastný rozvoj a na tvorbu ďalších 
pracovných miest, čím bude zabezpečovaná jeho dlhodobá udržateľnosť na trhu. V prvých 
rokoch podnikania však bude potrebné dofinancovanie z netrhových zdrojov. Podnik využije 
predovšetkým kompenzačné príspevky poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
podľa §53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktoré budú použité na čiastočnú 



úhradu mzdových a ďalších osobných nákladov znevýhodnených zamestnancov. Dary a iné 
nenávratné príspevky budú určené najmä na obstaranie drobného náradia, nástrojov, príp. 
materiálu. 

Vzhľadom na pretrvávajúci stavebný boom v regióne je v súčasnosti stály dopyt po podnikoch 
realizujúcich drobné a pomocné stavebné práce. Zároveň vzniká potreba následnej realizácie 
záhradných, či parkových úprav. Sociálny podnik by sa tak svojou činnosťou mal uplatniť v tejto 
oblasti služieb. 

 

 

 

Informácie o činnostiach vykonaných v roku 2020: 

V priebehu roka 2020  sa nám podarilo zamestnať 7 ľudí a získať aj prvé menšie zákazky  

a nakoniec aj dlhodobejšiu zmluvu s VSD. 

Čo sa týka zákaziek jednalo sa prevažne  rekonštrukčné práce ako prerábanie bytov, úprava 

terénu, kosenie pre mestskú časť Staré Mesto a Šaca , a triedenie odpadu. Pre elektrárne sme 

začali manuálne pracovať na priesekoch pod vedením vysokého napätia, pričom naši 

zamestnanci prešli náležitými školeniami k získaniu požadovaných vedomostí a zručností pre 

dané práce ako i osvedčení pre spôsobilosť vykonávať takéto práce. 

 

Ročná účtovná uzávierka – zhodnotenie: 

SP INTEGRA, s.r.o. v roku 2020 skončila v strate 

 

 

 

Prehľad peňažných príjmov a výdavkov: 

 Príjem Výdaj 
Hosp.výsledok k 

31.12.2020 



Suma spolu 12820,49 18170,23 -5349,74 

 

 

š  

V Košiciach dňa: 18.03.2021                                                               .                                         

 

Mgr. Peter Gombita – štatutár a konateľ SP INTEGRA s. r. o.  – 

 registrovaný sociálny podnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


