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Rok 2020  bol z pohľadu obchodovania tj, udržiavania dodávateľsko-odberateľských 

vzťahov, resp. naviazania nových obchodných vzťahov veľmi komplikovaný najmä kvôli 

dodržiavaniu nariadených proti epidemických opatrení. Takisto veľmi nákladné 

a v neposlednom rade bolo dodržiavanie neustále sa meniacich opatrení veľmi náročné. Počas 

celého roka sme sa snažili nestratiť našich už existujúcich odberateľov a zároveň sme sa snažili 

rozšíriť si svoj okruh odberateľov. Súbežne sme pracovali na vývoji zopár nových druhov 

výrobkov pre intolerantných na histamín a na lepok. Výrobky sú v skúšobnej fáze a zároveň sa 

skúša aj trvanlivosť jednotlivých výrobkov.  

Naďalej plánujeme naše dodávateľsko-odberateľské vzťahy obnoviť a rozšíriť o nových 

našich odberateľov, resp. obchodných partnerov. 

 

1. Základné údaje spoločnosti: 

 

Obchodný názov:  SOLIDE SLOVAKIA s.r.o. , Registrovaný sociálny podnik 

Sídlo:    935 61  Hronovce – Vozokany nad Hronom, Fučíkova 56/10 

IČO:    44 378 670 

DIČ:    2022692001 

IČ pre DPH:   SK2022692001 

Zápis:    Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,  

vložka č. :23222/N 

Dátum vzniku spoločnosti: 08.10.2008 

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

 

 Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný 

 Dátum priznania štatútu: 1.7.2019 

 

RSP podal dňa 29.01.2020 návrh na zápis označenia skratky „r.s.p.“ do registra 
Okresného súdu Nitra, ktorý tento zápis dňa 31.01.2020 odmietol. 

 

V Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, máme  v článku ďalšie právne 
skutočnosti: 
Zapísanú skutočnosť o priznaní štatútu Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky -  Registrovaný sociálny podnik  - Osvedčenie č. 019/2019_RSP 
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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): 1.7.2019 

Spôsob kreovania poradného výboru:  voľba členov poradného výboru zamestnancami 
spoločnosti  

RSP má  vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 
7.1.2020, 20.4.2020.24.7.2020, 17.8.2020,24.8.2020, 30.10.2020, 21.12.2020 

 
RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru 

 
Počet členov poradného výboru k 31.12.2020 – 3 zamestnanci spoločnosti a to:  2 
zamestnanci so zdravotným znevýhodnením a 1 zamestnanec bez zdravotného 
znevýhodnenia  
 

2. Štatutárny orgán spoločnosti: 

Edita Vincúr Kalitová – konateľka  

 

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali 
žiadne 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 
nie je  v likvidácii. 

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

3. Prehľad vykonávaných činností a zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho 

vplyvu 

Výroba tradičných cukroviniek zároveň vývoj nových výrobkov pre intolerantných na 
histamín, lepok. 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemenil predmety činnosti. § 27a 
ods. 2 písm. e) 
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 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 
dokumentu  spoločnosti je najmä: Zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných 
osôb, vytvorenie pracovného kolektívu a celkové začlenenie takýchto osôb do 
pracovnej činnosti a tým aj do spoločenského života  

 
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: 

Percentom zamestnaných znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo 
znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti 
v zmysle ustanovení Zákona č. 112/2018 Z.z.  

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

  

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je 
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

  
V prípade integračného podniku - 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 63% Splnený  

2 63% Splnený 

3 63% Splnený 

4 63% Splnený 

5 63% Splnený 

6 63% Splnený 

7 63% Splnený 

8 63% Splnený 

9 57% Splnený 

10 57% Splnený 

11 57% Splnený 

12 57% Splnený 

 

V roku 2020 vo výrobe pracovalo 8 zamestnancov z čoho 5 zamestnancov bolo 

zdravotne znevýhodnených. Od augusta bol celkový počet zamestnancov 7 z čoho 4 

zamestnanci boli zdravotne znevýhodnení. 
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Pozitívny sociálny vplyv sa meria percentom zamestnaných zdravotne 

znevýhodnených alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov RSP a je 

uvedený v nasledovnej tabuľke:  

 

Tab. č. 1 - Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu za rok 2020 

    

 
Celkový počet 
zamestnancov 

Počet zamestnancov 
so zdravotným 

znevýhodnením 

Podiel 
zamestnancov zo 

znevýhodnením na 
celkovom počte 

Stav 
k 23.8.2020 

8 5 62,50 % 

Stav 
k 31.12.2020 

7 4 57,10 % 

 

Počet zamestnancov účtovnej jednotky  
1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného 

obdobia: 7,6  

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

závierka: 9 

-  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 RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – 

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

o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch. 

 

 

4. Účtovná závierka  

 

 

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

účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.  

RSP je mikro účtovná jednotka. 

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť 

vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov . 

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

správu overenú štatutárnym audítorom.  
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Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak: 

 

1. príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za 

ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo 

2. všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, 

presiahnu 500.000 € 

 

 

4.1. Prehľad o výnosoch a nákladoch spoločnosti 

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 výšku zisku, ktorú 
sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

 
Tab. č. 2 - Prehľad o prevádzkových tržbách za vlastné výrobky, tržby z predaja tovarov a výnosoch 

v RSP za rok 2020 

Výnosy  

Tržby za vlastné výrobky 168 898 € 

Tržby za predaný tovar 65 € 

Zmena stavu zásob 32 € 

Ostatné výnosy z hosp. činnosti 32 920 € 

 

 

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. 
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Tab. č. 3 - Prehľad o stave a pohybe záväzkov v RSP za rok 2020 

Náklady  

Spotreba materiálu, energií 69 847 € 

Služby 29 810 € 

Osobné náklady  67 649 € 

Dane a poplatky 468 € 

 

 
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 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 využil ( v roku 2020) a nevyužil ( v roku 2019)  úľavu na dani z príjmu 
v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.  
 
RSP využil úľavu na dani z príjmu vo výške 100 %. Úľavu na dani z príjmu použil na –  za 
rok 2020 -  

1) dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v období, za 
ktoré je zostavená účtovná závierka 

 

 
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.  



8 
 

 

5. Zloženie orgánov  RSP  

 

5.1. Konateľka  - koná v mene spoločnosti a samostatne 

Edita Vincúr Kalitová – štatutár, konateľ – vznik funkcie 8.10.2008 

 

5.2.Poradný výbor  

Poradný výbor RSP zriadila naša spoločnosť v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. o 

sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o doplnení niektorých zákonov s 

účinnosťou od 01. 07. 2019.  

 

Poradný výbor tvoria 3 členovia (zamestnanci RSP) menovaní  na základe výsledkov 

riadnych volieb zamestnancov RSP zo dňa 1. 7. 2019. Činnosť poradného výboru 

ako aj práva a povinnosti sú upravené vnútropodnikovou smernicou. 

K 24.8.2020 bola voľba nového člena poradného výboru, po ukončení pracovného 

pomeru s členom poradného výboru ku 23.8.2020 

 

5.3. Valné zhromaždenie 

Na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia jediného spoločníka spoločnosti, 

ktoré sa konalo dňa 29.6.2021, boli spoločníkom spoločnosti odsúhlasené 

nasledovné dokumenty: - ročná účtovná závierka spoločnosti za rok 2020, DPPO za 

rok 2020, Poznámky k účtovnej závierke ako aj  výročná správa spoločnosti za rok 

2020, - návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020. 

 
RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona 
o SE po prvý krát za rok 2020. Využil ju vo výške 100 %.  
 
Úľavu na dani z príjmu použije na: 

2) dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu hlavného cieľa našej 
spoločnosti 

 

 

6. Predpokladaný vývoj spoločnosti  

 

V roku 2021 plánujeme zlepšiť  a rozšíriť dodávateľské - odberateľské vzťahy 

s obchodnými partnermi s ktorými sme v minulosti spolupracovali.  

Zároveň pracujeme na rozšírení našej výroby o nové druhy výrobkov – tradičných ako 

aj „zdravých“ cukroviniek.  

Plánujeme zakúpenie novej technológie, odkúpenie prevádzkových priestorov do 

vlastníctva našej spoločnosti, úplnú rekonštrukciu exteriéru ako aj interiéru výrobných 

priestorov, napojenie sa na obecnú kanalizáciu s možnosťou využitia investičných 

projektov. 


