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1.     Údaje o RSP: 

 

Obchodné meno:  SPMI r.s.p.s.r.o.  

IČO:    52 430 618 

Sídlo:    Remeselnícka 6568/71, 071 01 Michalovce 
(Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá nie je 

zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.) 

Evidencia:   spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I v 

   oddiely Sro vo vložke č 46525/V 

DIČ:     2121031451 

IČ DPH:   SK 2023269677 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný  

Dátum priznania štatútu: ....01.10.2019....... 

 

 

Zastúpená:    Mgr. Marek Cibere, konateľ  

Kontakt:   tel. 056/333 71 29 

e-mail:   marek.cibere@gliesetrade.sk 

 

Výška vkladu:  5 000,00 € 

 

 SPMI r.s.p. s.r.o. je kapitálová spoločnosť založenou dňa 12.06.2019 podľa § 105 a 

následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

 

 

2. Vedenie spoločnosti 

 

Mgr. Marek Cibere – konateľ spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

 

 Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, 

ktorým je Mgr. Marek Cibere, vo výške 5 000,00 €. 

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti / Konateľ  

 

Valné zhromaždenie 

 

 Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene 

spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Mgr. Marek Cibere, ako 100% 

spoločník, vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne. 

 

  

 Valné zhromaždenie sa uznieslo dňa 06.02.2020 na zmene názvu spoločnosti a  

02.03.2020 obchodný súd Košice 1 zapísal obchodné meno na SPMI r.s.p. s.r.o 

15.7.2020 valné zhromaždenie: Schválenie účtovnej uzávierky, rozhodnutie o rozdelení 

zisku/straty, Rozhodnutie o použití 100% zisku na dosahovanie PSV 

 



5.  Poradný výbor 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného 

dokumentu spoločnosti:      

poradný výbor  

Dátum zriadenia poradného výboru / - splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

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

(zákon o SE):  ........30.09.2020.......   

Spôsob kreovania poradného výboru: Voľby 

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 

30.09.2020 

20.11.2020 

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru 

Poradný výbor sociálneho podniku tvoria, piati zdravotne znevýhodnení zamestnanci. 

Poradný výbor sa zišiel celkovo v roku 2020 2 krát.  

Počet členov poradného výboru k 31.12.2020 ......-3-.......... 

 

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2020 

Zamestnanec – zainteresovaý bez znevýhodnenia 

Zamestnanec – zainteresovaý, znevýhodnený 

Zamestnanec – zainteresovaý, znevýhodnený 

 

-RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali  

nasledujúce zmeny v zložení jeho orgánov: 

 

Na zasadnutí sa prerokovával ďalší rozvoj podniku, príprava predajne lokálnych 

produktov, napredovanie v oblasti výroby , aktuálne dianie v spoločnosti a možný rozvoj 

a expanzia podniku. 

 Navrhli sa dodatky k ich pôvodným zmluvám a pripravovala sa žiadosť a 

kompenzačné príspevky. Taktiež sa na stretnutí prerokovával hospodársky výsledok, účtovná 

závierka a nakladanie s dosiahnutým ziskom. 

 Všetkým realizovaným zmenám v hospodárení a činnosti spoločnosti predchádzalo 

rozhodnutie valného zhromaždenia. 

 

 

 

 

 

 

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. Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodplatne. 

 

 

6. Predmet činnosti 

- Administratívne služby 

SPMI r.s.p. s.r.o. v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety 

činnosti.    § 27a ods. 2 písm. e) 



 

 

7. Komentár k výsledkom činnosti a prehľad zamestnancov  

 

SPMI, r.s.p. s r.o. vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal 

vyhlásený konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre 

nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku.  

SPMI, r.s.p. s r.o. zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je 

v reštrukturalizácii a  nie je v likvidácii. 

SPMI, r.s.p. s r.o. vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul 

alebo  nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom.  

SPMI, r.s.p. s r.o. zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa 

nerozdelil.  

 

 Spoločnosť SPMI, r.s.p. s r.o. sa v roku 2020 snažila preraziť na voľnom trhu, snažila 

sa zabezpečiť nových odberateľov pre svoje služby. Aj z dôvodu pandémie je to veľmi 

obťiažné ale veríme? Že sa to do budúcna zlepší 

 

 SPMI, r.s.p. s r.o. dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním percentom 

zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, ktorých v roku 2020 tvorilo 

priemerne 66,66 % z celkového počtu zamestnancov. 

(Hlavným cieľom SPMI, r.s.p. s r.o v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie 

spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti) 

  

 SPMI, r.s.p. s r.o. ako registrovaný sociálny podnik zamestnával ku koncu roka 2020 -

3- zamestnancov. 2 zamestnancov sú znevýhodnený občania na základe zdravotného 

postihnutia.  RSP používa 100% svojho zisku na zabezpečenie lepšieho pracovného a 

sociálneho života týchto zdravotne znevýhodnených občanov a práve týmto dosahuje 

registrovaný sociálny podnik pozitívny sociálny vplyv v našom regióne.  

SPMI, r.s.p. s r.o v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny 

sociálny vplyv. 

 

Záver: 

SPMI, r.s.p. s r.o v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil  hlavný cieľ, ktorým je 

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

 

  
1 - 12 mesiac 
stav ku koncu mesiaca 

% zamestnaných znevýhodnených 
osôb a/alebo zraniteľných osôb 
z celkového počtu zamestnancov 
v TPP 

% záväzku, ktorým RSP integračný 
meria dosiahnutie hlavného cieľa 
merateľný PSV splnený / nesplnený 

1           0   

2            0   

3           0   

4           0   

5           0   

6          0    

7           0   

8           0   



9           3 67 % znevyhodnených ANO 

10         3 67 % znevyhodnených ANO 

11         3 67 % znevyhodnených ANO 

12         3 67 % znevyhodnených ANO 

 

Záver:  

NYOS, r.s.p. s r.o ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená 

účtovná závierka 
počet zamestnancov účtovnej jednotky  

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 

....3.... 

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 

.......1............... 

-  z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej 

riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci 

zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: ...-1-

.......... 

 V prípade SMPI, r.s.p. s r.o, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – 

podnikateľom, SPMI, r.s.p. s r.o plnil  podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE 

o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch 
 

  

 

 

 

8.Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti a ekonomické výsledky 

Deklaratívne údaje: 

Použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, 

SPMI, r.s.p. s r.o účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, 

pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok. 

SPMI, r.s.p. s r.o vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje 

činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov SPMI, r.s.p. s r.o 

nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu 

overenú štatutárnym audítorom.  

(SPMI r.s.p. s.r.o. ďalej ako RSP) 

 Údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu 

zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% * zisku po zdanení na dosiahnutie 

hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV. 

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka,  nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa 

zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

 Výnosoch, 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil zníženú sadzbu 

DPH (10%) 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka  nevyužil výhody pri 

verejnom obstarávaní 



RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky 

(ak nešlo  o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie 

isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme 

dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku. 

 

Nákladoch, 

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 

(podmienky musia byť dodržané kumulatívne) 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, presiahol 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.) 

 

Daniach z príjmov, 
RSP vyhlasuje, že nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.  

Spriaznených osobách, 

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 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 3210,- €. Podstatnú zložku výnosov tvoria 

iba dotácie. 

 

 

VÝNOSY v (eur) 

Z predaja služieb 0 

Iné výnosy 0 

Dotácie UPSVaR 3210 

SPOLU 3210 



 

NÁKLADY 

Spotreba materiálu 0 € 

Spotreba energie 0 € 

Predaný tovar 0 € 

Opravy a udržiavanie 0 € 

Upratovacie služby 0 € 

Ostatné služby 13 € 

Mzdové náklady 4456 € 

Zákonné sociálne poistenie 1328 € 

Zákonné sociálne náklady 23 € 

odpisy 0 € 

Dane a poplatky, ostatné náklady 99 € 

SPOLU 5919 € 

 

 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 5919,- € pričom podstatnú časť nákladov tvorili 

mzdové náklady. 

 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Dlhodobý hmotný majetok  0 € 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 

Neobežný majetok  0 € 

Krátkodobé pohľadávky 2144  € 

Pokladnica  3784 € 

Bankové účty/kontokorent -9 € 

Obežný majetok  5919 € 

 

 

Štruktúra zdrojov v spoločnosti 

Vlastné imanie 2282 

Základné imanie 5 000 

Kapitalové fondy 0 

Fondy zo zisku 0 

Ostatné fondy (100% zo zisku RSP) 0 

VH minulých rokov -9 



VH za účtovné obdobie -2709 

Záväzky 3637 

Rezervy 0 

Krátkodobé záväzky 0 

Zamestnanci  2165 

Zúčtovanie s orgánmi sp a zp 1115 

Dane                        335 

 

9. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

 Náš sociálny podnik hľadá nové zákazky a partnerov.  V roku 2021 plánujeme ďalej 

hľadať a rozširovať svoje pôsobenie 

 

10.  Záver 

 

Táto výročná správa bola prerokovaná valným zhromaždením. Výročná správa bude 

umiestnená v centrálnom registri účtovných závierok. 

 

 

Zostavené dňa:14.6.2021 Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo 
fyzickej osoby, ktorá je 
účtovnou jednotkou: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej za 
vedenie účtovníctva: 

Schválené dňa:21.6.2021 

 

 

 

 

     Mgr. Marek Cibere 

 konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


