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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti  

 

Názov spoločnosti: SUPA group s.r.o. 

Dátum založenia spoločnosti: 12.3.2021 

Nadobudnutie štatútu sociálneho podniku: 20.5.2020 

Adresa: Vladina 862, 027 44 Tvrdošín 

IČO: 53005538 

Základné ímanie: 5000,-Eur 

Kontakt: +421918 537 375 

e-mail: slnieckotvrdosin@gmail.com 

 

2. Štatút registrovaného sociálneho podniku  

 

Sociálnemu podniku SUPA group s.r.o. , bol 20.5.2020 Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR podľa § 7 ods. 4  zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelený štatút registrovaného sociálneho podniku. 

 

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: 

INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa 20. mája 2020. 

 

3. Hlavná činnosť spoločnosti podľa výpisu z OR 

 

 

 Poskytovanie sociálnych služieb 

 Prípravné práce k realizácii stavby 

 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 Administratívne služby 

 Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu 

 Odevná výroba 

 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
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4. Vedenie spoločnosti 

 

Alexandra Šulíková – konateľ 

Patrik Šulík- konateľ 

 

5. Majetková účasť 

 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu konateľov spoločnosti nasledovne: 

Patrik Šulík 2500,- Eur  

Alexandra Šulíková 2500,-Eur.  

 

6. Počet zamestnancov 

 

Priemerný počet zamestnancov v roku 2020 bol 4, prvý zamestnanec nastúpil v septembri 

ostatný v decembri. Všetci zamestnanci sú zdravotné znevýhodnení.  

 

7.Poradný výbor podniku 

 

 Spoločnosť má zriadený poradný výbor , ktorý bol vymenovaný dňa 03.09.2020. Má troch 

členov, ktorí boli zvolení hlasovaním. Poradný výbor v roku 2020 zasadal 1 krát a je z neho 

vyhotovená zápisnica. Ďalej poradný výbor bude zasadať každé 3 mesiace a budú s neho vyhotovené 

zápisnice.  

 

 

8. Finančný prehľad podniku 

 

                                                                           Náklady za rok 2020 

Mzdové náklady 4327,- 

Zákonné sociálne poistenie 1627,- 

SPOLU 5954,- 

 

                                                               VÝNOSY ZA ROK 2020 

Tovar 7125,- 
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služby 9600,- 

SPOLU 16725,- 

 

Hospodársky výsledok podniku za rok 2020 bol 

                                                          Štruktúra majetku spoločnosti  

K 31.12.2020  

Peniaze v hotovosti 5020,- 

pohľadávky 16725,- 

 

                                                            Štruktúra zdrojov spoločnosti  

V roku 2020 bola spoločnosť dotovaná z vlastných zdrojov.  

 

 

9. Zhodnotenie činností podniku a predpokladaný vývoj spoločnosti 

 

           Spoločnosť SUPA group s.r.o., r.s.p. sa venuje poskytovaniu sociálnych služieb v oblasti 

starostlivosti o detí vo veku od 0,6 do 7 rokov. Taktiež sa zaoberá stavebnou činnosťou a činnosťou 

ďalšieho predaja oceľových konštrukcií. Spoločnosť sa v roku 2020 rozbiehala pomaly v oblasti 

sociálnych služieb , nakoľko prišla pandémia a všetko sa zastavilo. Predaju oceľových konštrukcií 

a výrobkov z nich sa darilo lepšie. Spoločnosť od svojho vzniku zamestnala 4 zamestnancov zdravotne 

znevýhodnených a podnik na nich poberá kompenzačné príspevky od ÚPSVaR . 

 

          V roku 2021 plánuje spoločnosť rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v novovybudovaných 

priestoroch a chce rozšíriť poskytovanie služieb v oblasti poskytovania stravy pre osoby v blízkom 

okolí napr.  dôchodcov, osoby zdravotne a mentálne znevýhodnené, rodiny v hmotnej núdzi a pod. 

Na túto činnosť naša spoločnosť plánuje prijímať nových zamestnancov. Prácu chceme ponúknuť 

predovšetkým osobám, ktoré stratia prácu a nadobudnú status osoby hľadanej prácu, resp. pre 

osoby zdravotne postihnuté a ostatné znevýhodnené a zraniteľné osoby , ktoré sa nevedia v okrese 

Tvrdošín dlhodobo zamestnať.  O všetkých okolnostiach, ktoré sa v podniku konajú sa diskutuje 

a rokuje na pravidelných zasadnutia poradného výboru, z ktorého sú zaznamenávané zápisnice 

a archivované. 

10. Prílohy 

 

 Účtovná závierka  


