
Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p.,

SNP 711/23 990 01 Veľký Krtíš

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021



Úvod

Dostala sa Vám do rúk výročná správa registrovaného sociálneho podniku Kvalitné služby, s. r. o. – r. s. p., za rok
2021. Podnik bol založený v júni roku 2021. Hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho
sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti : zamestnávanie znevýhodnených a
zraniteľných osôb. Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb aktuálne dosahujeme cez
poskytovanie kvalitných služieb v oblasti upratovacích služieb. Zároveň sa skrz našu kvalitne odvedenú prácu
snažíme búrať predsudky voči znevýhodneným a zraniteľným osobám. V roku 2021 sme mali vždy jedného
zamestnanca na pozícií upratovača. Na tejto pozícii sa vystriedali dokopy 2 pracovníci. Napriek tomu, že rok
2021 bol poznačený pandémiou sa nášmu podniku podarilo, nájsť nových partnerov, ktorých sa nám podarilo
udržať.

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno spoločnosti: Kvalitné služby  s. r. o. - r. s. p.

Sídlo spoločnosti: SNP 711/23 990 01 Veľký Krtíš

Registrácia spoločnosti: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
__________________________ vložka č. 41604/S

Deň zápisu: 26. júna 2021

IČO: 53863631

DIČ: 2121518333

Výška vkladu: 5000€

Dátum získania štatútu sociálneho podniku: 3. september 2021, číslo osvedčenia: 459/2021_RSP

Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. je kapitálová spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.5.2021 podľa
§57 ods. 3 a §110 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

2. Vedenie spoločnosti

Štatutárny orgán: Lukáš Priškin - konateľ

3. Majetková účasť

Zakladateľom a jediným spoločníkom je: Lukáš Priškin, trvale bytom: Vinohradnícka 50, 990 01 Veľký Krtíš, nar.
3.8.1993

1. Základné imanie Spoločnosti je vo výške 5.000,- Eur (slovom päťtisíc eur).

2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom Zakladateľa vo výške

5.000,- Eur (slovom päťtisíc eur) v hotovosti.

3. Pred vznikom Spoločnosti spravuje vložené časti peňažných vkladov určený správca vkladov

podľa ustanovenia § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktorým je: Mgr. Lukáš Priškin, nar.

03.08.1993, r.č. 930803/8476, bytom Vinohradnícka 855/50, 990 01 Veľký Krtíš

4. Pri podpísaní zakladateľskej listiny splatil Zakladateľ Spoločnosti svoj peňažný vklad

v hotovosti do rúk správcu vkladu nasledovne:

● Zakladateľ splatil svoj vklad vo výške 5.000,- Eur (slovom päťtisíc eur), čiže v plnej

výške vkladu, na ktorý sa spoločník zaviazal.



5. Vlastnícke právo k vkladom, ktoré boli splatené pred vznikom Spoločnosti, prechádza

na Spoločnosť dňom jej vzniku.

4. Orgány spoločnosti

Orgánmi Spoločnosti sú:

a) valné zhromaždenie a

b) konateľ

c) poradný výbor

5. Predmety činnosti

1. Čistiace a upratovacie služby

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

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

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sťahovacie služby

8. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov

ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu

konzumáciu

11. Prevádzkovanie výdajne stravy

12. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Vedenie účtovníctva

16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

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

18. Prenájom hnuteľných vecí

19. Informačná činnosť

20. Administratívne služby

21. Prevádzkovanie jaslí

22. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na

vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie



23. Poskytovanie sociálnych služieb

24. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a

rekondíciu

25. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

27. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

28. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

29. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava

a údržba

30. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

31. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

32. Textilná výroba

33. Výroba potravinárskych výrobkov

34. Výroba nápojov

35. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

36. Poskytovanie služieb osobného charakteru

37. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

6. Komentár k výsledkom činnosti

Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. v roku 2021 dosiahlo nasledovné výsledky:

a) Získať prvé zákazky a partnerov, ktorí nám pomáhajú dosahovať náš cieľ.
b) V zmysle zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a

doplnení niektorých zákonov získalo dňa 3. septembra 2021, Osvedčenie o priznaní štatútu
registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku je Integračný
podnik.

c) Nájsť prvých zamestnancov so zdravotným znevýhodnením.
d) Dosiahol pozitívny sociálny vplyv, meraný percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a

zraniteľných osôb čo tvorilo 100% z celkového počtu zamestnancov.
e) Vypracovať strategické podklady na rozvoj v roku 2022

7. Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu

Spoločnosť meria pozitívny vplyv v rámci služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti:
percentom zamestnaných znevýhodnených osôb 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 znevýhodnených osôb
a/alebo zraniteľných osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. .

V roku 2021 sme mali vždy jedného zamestnanca na pozícií upratovača. Na tejto pozícii sa vystriedali
dokopy 2 pracovníci, ktorí boli zdravotne znevýhodnené osoby. Rok 2021 bol pre firmu hlavne
štartovací, keďže prevádzkovať sociálny podnik je po legislatívnej a administratívnej stránke dosť
náročné.

Spoločnosť vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemala vyhlásený
konkurz na majetok, nebolo voči nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani nebol



zrušený konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej
závierky nie je v reštrukturalizácií a nie je v likvidácií.

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul a ani sa nezlúčil s
inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za
ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.

8. Ekonomické ukazovateľe a iné ukazovateľe

Integračný podnik - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných
osôb

Mesiac stav ku koncu mesiaca

% zamestnaných znevýhodnených
osôb a/alebo zraniteľných osôb z

celkového počtu zamestnancov na
TPP

merateľný PSV splnený /
nesplnený

10/2021 100% splnený

11/2021 100% splnený

12/2021 100% splnený

Záver:

RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV.

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

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, využil 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 alebo
podmienečne vratného finančného príspevku

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v zmysle §24 odsek 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



RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, neresiahol 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 poskytovaní 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 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.

RSP vyhlasuje, že v období, 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 alebo colný úrad.

RSP mal v období za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce príjmy a náklady v členení podľa zdrojov.

Účtovná závierka a zhodnotenie hospodárskych výsledkov

Účtovná závierka k 31.12.2021 obsahuje údaje o Súvahe a Výkaze ziskov a strát k 31.12.2021. Keďže podnik
vznikol v júni 2021, nie je možné porovnanie údajov s predchádzajúcim účtovným obdobím, preto sa v rámci
zhodnotenia hospodárskych výsledkov zameriame na porovnanie percentuálnych podielov z celkových Aktív
a Pasív a nákladovosti. Účtovná hodnota majetku podniku (Aktíva) predstavuje 5750€, výlučne vo Finančných
účtoch je na účte Peniaze 83% majetku a na účte v bankách 17% majetku.

Tabuľka aktív v € k 31.12.2021:

Aktíva Brutto Netto

Spolu majetok 5750 5750

A. Majetok spolu 0 0

1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0

2. Dlhodobý hmotný majetok 0 0

3. Dlhodobý finančný majetok 0 0

B. Obežný majetok 5750 5750

1. Zásoby 0 0

2. Dlhodobé pohľadávky 0 0

3. Krátkodobé pohľadávky 0 0

4. Finančné účty 5750 5750

- Peniaze 4747 4747

- Účty v bankách 1003 1003

C. Časové rozlíšenie 0 0



Pasíva predstavujú, rovnako ako Aktíva, 5750€ a sú tvorené Vlastným imaním a Záväzkami. Vlastné imanie (81%
z pasív) sa skladá zo Základného imania (5000€) a Výsledku hospodárenia za účtovné obdobie (-365€). Podnik
v sledovanom roku dosiahol stratu, ktorú pripisujeme z časti nevyužitiu finančného krytia mzdy zamestnanca zo
strany štátu (dotácií na zamestnávanie ŤZP ľudí), podniku bol pridelený štatút sociálneho podniku až septembri
2021 a z časti úvodnému nastavenia ceny služieb na úrovni, ktorá je konkurencieschopná a zároveň trhová.
Záväzky (19% z pasív) predstavujú najmä Krátkodobé záväzky a to Záväzky voči spoločníkom, zamestnancom
a sociálne poistenie.

Tabuľka pasív v € k 31.12.2021:

Pasíva 2021 2020

Spolu vlastné imanie a záväzky 5750 0

A. Vlastné imanie 4635 0

1. Základné imanie 5000 0

2. Výsledok hospodárenia za ú.o. -365 0

B. Záväzky 1115 0

1. Dlhodobé záväzky 4 0

- Záväzky zo sociálneho fondu 4 0

2. Dlhodobé rezervy 0 0

3. Dlhodobé bankové úvery 0 0

4. Krátkodobé záväzky - z obchodného styku 1111 0

- Záväzky voči spoločníkom a združeniu 896 0

- Záväzky voči zamestnancom 146 0

- Záväzky zo sociálneho poistenia 69 0

Podnik dosiahol v roku 2021 Výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 1515€ a Náklady 1879€. Výnosy
predstavujú výlučne Tržby z predaja upratovacích služieb. Náklady tvoria hlavne Osobné náklady zamestnancov
(48% z celkových nákladov) a Služby a to vedenie účtovníctva, právne služby, kurzy BOZP, GDPR, atď. (44%
z celkových nákladov ), ktoré podnik využíva. V sledovanom roku podnik síce nedosiahol zisk ale vytvoril kladnú
Pridanú hodnotu vo výške 538€.

Výkaz ziskov a strát v € za rok 2021:

Výkaz ziskov a strát 2021 2020

Tržby 1515 0

A. Výnosy z hosp. činnosti 1514 0

- Tržby z predaja služieb 1514 0

B. Náklady na hosp. činnosť 1879 0

1. Spotreba materiálu a energie a ostatné 153 0

2. Služby 823 0

3. Osobné náklady 903 0

- Mzdové náklady 657 0

- Náklady na soc. Poistenie 197 0

- Sociálne náklady 49 0

C. Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti -365 0



Pridaná hodnota 538 0

Výsledok hospodárenia za účt. o. pred zdanením -365 0

Výsledok hospodárenia za účt. o. po zdanení -365 0

8.1 Správa audítora

Podnik nemá povinnosť štatutárneho auditu.

8.2 Prehľad peňažných príjmov a výdavkov

Peňažné príjmy tvoria výlučne Tržby z predaja upratovacích služieb, ktoré si podnik fakturoval od
zákazníkov. Príspevky na mzdy zamestnancov, granty a dary boli realizované až v roku 2022. Výdavky
(vyššie uvedené), podrobne po účtoch.

Finančné prostriedky k 26.6.2021 v € spolu x

- Pokladnica x

- Bankové účty x

Príjmy sociálneho podniku v € 1515

- Príjmy za vlastné výkony a služby 1515

- Dary FO a PO x

- Príjmy z ÚPSVaR SR x

- Finančné výpomoci x

- Ostatné príjmy x

Výdavky sociálneho podniku v € 1879

- Správa 823

- Nákup zásob a služieb 153

- Osobné výdavky 903

- Provízie x

- Vrátenie finančnej výpomoci x

- Ostatné výdavky x

Finančné prostriedky k 31.12.2021 v € 5750

- Pokladnica 4747

- Bankové účty 1003

8.3 Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

Príjmy podľa zdrojov spolu x

- Príjmy za vlastné výkony a služby 1514

- Ostatné príjmy 0

- Dary 0



- Dotácie z ÚPSVaR SR x

8.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov

Majetok podniku tvoria výhradne Finančné zdroje a to Peniaze a Účty v bankách. V sledovanom období
podnik nevlastní iný majetok. Prírastky a úbytky na účtoch.

Majetok v € Stav k 26.6.2021 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2021

- Pokladnica x x x 4746,69

- Bankové účty x x x 1003,29

Majetok celkom x x x 5749,98

Záväzky v € Stav k 1.6.2021 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2021

- Finančné výpomoci x x x x

- Dodávatelia x x x x

- Ostatné záväzky x x x 896,56

- Zamestnanci x x x 214,45

Záväzky celkom x x x 1111,01

9. Predpokladaný vývoj firmy

Spoločnosť sa v roku 2022 plánuje zastabilizovať, rozvíjať svojich zamestnancov a pracovať na tom, aby sme
vedeli poskytnúť väčšiemu množstvo zdravotne znevýhodniným a zraniteľným osobám slušné pracovné
prostredie v našom integračnom sociálnom podniku. V roku 2022 plánujeme rast spoločnosti, rozširovanie
portfólia služieb a vytvorenia systému práce.

Záver

Ďakujeme všetkým našim partnerom, či už zo strany štátu, alebo našim odberateľov služieb, za prejavenú
dôveru. Našim zamestnancom a za kvalitne odvedenú prácu, ktorou sa snažíme búrať predsudky voči
zdravotne znevýhodneným a zraniteľným ľuďom. A v neposlednom rade pánom úradníkom z
Implementačnej agentúry, Úradu práce, soc. vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši a Ministerstvu sociálnych vecí
a rodiny za cenné rady a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


