
  

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 

PEDORE, s.r.o. 

za kalendárny rok 2020 
 
 

A. informácie o účtovnej jednotke: 

 

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku 

Názov spoločnosti: PEDORE, s.r.o. 

Dátum vzniku (zápis do OR SR): 02. 12. 2009 

Sídlo: 1.mája 144/31, Turčianska Štiavnička 038 51 

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: 

03601 Martin, Pltníky 2 

03608 Martin, Francúzskych partizánov 5666 

 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu 

prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii. 

 

Spoločníci: 

Petra Ptáková Revayová  

1. mája 144/31, Turčianska Štiavnička 038 51  

Výška vkladu spoločníka: 5000,- € (100% základného imania) 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný sociálny podnik  

Dátum priznania štatútu: 19. 12. 2019 

 

RSP podal dňa 11.3.2020 návrh na zápis označenia „registrovaný sociálny podnik“ / 

skratky „r.s.p.“ * do registra OR SR Žilina, ako iné právne skutočnosti, ktorý tento zápis 

vykonať odmietol a správny poplatok vo výške 33 eur uhradený dňa 11.3.2020  za nevyko-

naný zápis prepadol v prospech OR SR Žilina. 

 

Orgány spoločnosti: 

Valné zhromaždenie 

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločníkov. Zakladateľ ako jediný 

spoločník v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vykonáva všetky právomoci valného 

zhromaždenia. ť Pôsobnosť valného zhromaždenia je daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. 

Obchodného zákonníka a ďalšími ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým 

ustanoveniami § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods. 3, § 131 ods. 3.  

Konateľ 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. 
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V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných 

v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. 

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): 

07.01.2020  

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: 

15.1.2020 

10.3.2020 

10.6.2020 

10.9.2020 

10.12.2020 

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru. 

Počet členov poradného výboru k 31.12.2020 -  3 členovia 

 

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

v zložení jeho orgánov. 

RSP 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. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu 

zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii. 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo sa nezlúčil 

s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že 

v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.  

 

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.     

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky 

prospešnej služby v oblasti: 

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti  

 



  

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného doku-

mentu  spoločnosti je najmä:  

A) Prevádzkovaniu zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

B) Poskytovaniu služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu  

C) Reklamným a marketingovým službám 

 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: 

Služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených a/alebo 

zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení 

zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť 

zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 112/2018. 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny 

vplyv. 

 

Záver: 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je 

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

  
 

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb  
   

1 - 12 mesiac 

stav ku koncu mesiaca 

%zamestnaných 

znevýhodnených osôb a/alebo 

zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP 

merateľný PSV splnený / nesplnený 

1.........6 zamestnancov 83,3% Splnený 

2.........7 zamestnancov 85,7% Splnený 

3.........7 zamestnancov 85,7% Splnený 

4.........7 zamestnancov 85,7% Splnený 

5.........7 zamestnancov 85,7% Splnený 

6.........7 zamestnancov 85,7% Splnený 

7.........7 zamestnancov 85,7% Splnený 

8.........7 zamestnancov 85,7% Splnený 

9.........7 zamestnancov 85,7% Splnený 

10.......7 zamestnancov 85,7% Splnený 

11.......7 zamestnancov 85,7% Splnený 

12.......7 zamestnancov 85,7% Splnený 

      

Záver:  

RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná 

závierka.    

 

c) počet zamestnancov účtovnej jednotky  

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 6,92 



  

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 7.

 

RSP plnil podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte 

zamestnancov a ich úväzkoch.  

 

 

B. ďalšie informácie o: 

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom 

účtovným obdobím RSP je kalendárny rok. 

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE používa analytické účty. 

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

overenú štatutárnym audítorom.  

RSP nenadobudol majetok zo žiadnych dotácií, grantov, ... 

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 %-tuálnu výšku zisku, 

ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

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 využil 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. 

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 prekročila / neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy 

(podmienky musia byť dodržané kumulatívne) 

 

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

 

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

 

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od 

závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že 

spĺňa výnimku na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle 

§24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. 

 

RSP dodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej 

osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň 

vyhlasuje, že spĺňa výnimku na dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou 

osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. 

 

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, vzal úver alebo pôžičku od závislej 

osoby. Úrok z tohto úveru alebo pôžičky nepresahuje základnú úrokovú sadzbu podľa 

osobitného predpisu. 

 

  

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, 

z ktorého 100 % po zdanení použil v zmysle základného dokumentu nasledovne: 

       na uhradenie neuhradenej straty z minulých období do sumy daňovej straty  

 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemal nedoplatky 

poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo 

colný úrad.  

 

 

Ekonomické ukazovatele: 

Výnosy 

 

 rok 2020 rok 2019 

Tržby z predaja tovaru 110 432 € 105 214 € 

Tržby z predaja vlastných 

výrobkov a služieb 

27 456 € 1 767 € 

Ostatné výnosy z hosp. 

činnosti 

44 561 € 0 € 

SPOLU 182 449 € 106 981 € 



  

Náklady 

 rok 2020 rok 2019 

Náklady na obstaranie 

predaného tovaru 

72 075 € 89 940 € 

Spotreba materiálu, energie, ... 9 427 € 7 924 € 

Služby 22 534 € 5 756 € 

Osobné náklady (mzdy, 

odvody, ... ) 

66 144 € 8 705 € 

Dane a poplatky 475 € 213 € 

Odpisy 1 110 € 1 000 € 

Ostatné náklady na hosp. 

činnosť 

10 € 164 € 

SPOLU 171 775 € 113 702 € 

 

Majetok spoločnosti 

 rok 2020 rok 2019 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 € 

Dlhodobý hmotný majetok 3 953 € 2 416 € 

Obežný majetok (zásoby, 

krátkodobé pohľadávky) 

107 670 € 86 082 € 

Finančný majetok (peniaze 

v banke a v hotovosti) 

2 935 € 11 845 € 

SPOLU 111 623 € 88 498 € 

 

Vlastné imanie a záväzky: 

 rok 2020 rok 2019 

Vlastné imanie 8 033 € - 46 137 € 

Záväzky 103 590 € 134 635 € 

 
 

Predpokladaný vývoj spoločnosti: 

V roku 2021 plánujeme otvoriť novú prevádzku s hlavným predmetom činnosti - Prevádzkovanie 

zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Vytvoriť minimálne dve nové pracovné miesta 

pre znevýhodnených uchádzačov na trhu práce a udržať existujúce pracovné miesta. 

 

 Príloha: Účtovná závierka zostavená ku dňu 31.12.2021 

Zostavené dňa: 

29. 06.2021 

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej 

osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  

Schválené dňa: 

29. 06. 2021 



 

 
 

 


