
Okres Samosprávny kraj Druh registrovaného 
sociálneho podniku

V zmysle §9 má zriadený poradný 
výbor alebo  v zmylse §10 

uplatňuje demokratickú správu Zrušenie šatútu
Zánikom práv. alebo fyz. osoby Vratením štatútu Porušením povinnosti Sankčné

1  
Hrhovské služby, s. r. o., r. s. p.

36593168 SNP 10 Spišský Hrhov 053 02 Levoča Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným SNP 10 Spišský Hrhov 053 02 053/4699057 - kucerova@spisskyhrhov.sk
Poskytovanie kompletných služieb v oblasti stavebníctva, 

výroby drevených výrobkov, kovu, plastov, betónu, výroba 
peletiek, brikiet, štiepky, ponuka lokálnych výrobkov, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Zuzana Kučerová konateľka 04/2020 x 001/2018_RSP 17.09.2018 A

2 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 00683191 Alstrova 153 Bratislava 831 06 Bratislava Bratislavský 
samosprávny kraj

občianske združenie
prevádzka BIVIO 

Alstrova 153
Bratislava 831 06 02/6381 4968 - marian.horanic@zpmpvsr.sk

Prevádzka BIVIO - rehabilitačno-vzdelávacie pracovisko pre 
ľudí s mentálnym postihnutím. Poskytovanie plnohodnotných 
služieb so sociálnym rozmerom, prevádzkovanie práčovne, 

ubytovacích a reštauračných služieb.  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% PhDr. Iveta Mišová
 riaditeľka Republikovej 

centrály ZPMP      v 
SR

05/2011 x 002/2018_RSP 01.10.2018 A

3 Ľudia a perspektíva, OZ 35552051 Družstevná 4 Krompachy 053 42 Spišská Nová Ves Košický 
samosprávny kraj

občianske združenie Družstevná 4 Krompachy 053 42 0905/856 503 - imrich.holecko.ih@gmail.com

Odborná poradenská činnosť - sociálna,  vzdelávanie, čistiace 
a upratovacie služby, prípravné a dokončovacie stavebné 

práce, poskytovanie služieb v lesníctve a poľnohospodárstve, 
poskytovanie služieb prostredníctvom zamestnávania 
dlhodobo nezamestnaných občanov s nízkym stupňom 

vzdelania, atď.   

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Ing. Imrich Holečko
2/ Karin Pustayová

1/ predseda a konateľ 
OZ 

2/ podpredsedkyňa a 
konateľka OZ

1/ 01/2017
2/ 01/2017

x 003/2018_RSP 01.12.2018 A

4 Obecný podnik Jedľová, s.r.o. 50814397 Vyšná Jedľová 33 Vyšná Jedľová 089 01 Svidník Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Vyšná Jedľová 33 Vyšná Jedľová 089 01 0905/702 629 - vysna.jedlova@azet.sk

Prevádzkovanie práčovne a čistiarne odevov, posktovanie 
drobných stavebných prác, pomocné, výkopové práce, 

textilná výroba, práce spojené so starostlivosťou o zeleň, 
čistiace a upratovacie práce, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% Ján Vaňko konateľ 06/2019 x 004/2018_RSP 01.12.2018 A

5 NYOS, spol. s r.o. 46170111 Remeselnícka 6568/71 Michalovce 071 01 Michalovce Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Lastomírska 1 Michalovce 071 01 0915/166766 - marek.cibere@nyos.sk

Baliace činnosti, manipulácia s tovarom, sprostredkovateľská 
činnost v oblasti tovaru a služieb, kúpa tovaru na účely jeho 
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% Mgr. Marek Cibere konateľ 11/2016 x 005/2018_RSP 01.12.2018 A

6 Thermostav s.r.o. 51192209 Staničná 8/12 Veľaty 076 15  Trebišov Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Staničná 8/12 Veľaty 076 15  0918/702 996 - ocu@velaty.sk 

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie 

drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba 
jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich 

úprava, oprava a údržba, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné 

práce pri realizácii exteriérov a interiérov, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Prof. MVDr. DRSc. Mikuláš Levkut konateľ 11/2017 x 006/2018_RSP 31.12.2018 A

7 Obecné služby Raslavice s.r.o. 48167240 Hlavná 154 Raslavice 086 41  Bardejov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 154 Raslavice 086 41  0919/298 899 - zuzana.vanova@raslavice.sk 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 

prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, opracovanie drevnej hmoty a výroba 
komponentov z dreva, výroba jednoduchých drevárskych 

výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z 
dreva do finálnych produktov a ich údržba, výroba výrobkov 

zo šúpolia, slamy, korku, prútia, výroba nekovových 
minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, 

atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Marek Rakoš konateľ 05/2015 x 007/2018_RSP 31.12.2018 A

8 Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093 Čirč 208 Čirč 065 42 Stará Ľubovňa Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Čirč 208 Čirč 065 42  0905/575 840 - mike.didik@gmail.com 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 
realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve, čistiace a upratovacie 

služby, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z 
dreva, výroba jednoduchýh výrobkov z dreva, korku, slamy, 

prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba potravinárskych 
výrobkov, poskytovanie služieb v lesníctve, poľovníctve a 

rybárstve, poskytovanie lsužibe rýchleho občerstvenia, 
prevádzkovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 

podujatí, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Michal Didik konateľ 12/2018 x 008/2019_RSP 06.02.2019 A

9 Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. 51969793 Komenského 2622/48 Žilina 011 09 Žilina Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Jarná Žilina 011 09 0910/210 414 - management@sepzsk.sk

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, čistiace a upratovcie 
služby, poskytovanie služieb osobného charakteru, 

poskytovanie sociálnych služieb, výroba potravinárskych 
výrobkov, prevádzkovanie výdajne stravy, textilná výroba, 

prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb, 
sťahovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstv a 
zahradníctve, posktovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 

ubytovacie služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Iveta Ďurišová konateľka 01/2020 x 009/2019_RSP 01.04.2019 A

10 WASCO - družstvo 48079707 Strojárenská 10 Valaská 976  46 Brezno Banskobystrický 
samosprávny kraj

družstvo Strojárenská 10 Valaská 976  46 0915/996 881 - mako@wasco.sk; vozar@wasco.sk

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, oprava odevov, textilu a 
bytového textilu, poskytovanie obslužných služieb pri 

kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, kúpa tovaru na 
účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
čistiace a upratovacie služby, organizovanie kultúrnych a 

iných spoločenských podujatí, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Zdenka Demeterová predsedkyňa 05/2015 x 010/2019_RSP 02.05.2019 A

11 Stráne Invest RSP, s.r.o. 51930889 Stráne pod Tatrami 2 Stráne pod Tatrami 059 76 Kežmarok Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným
č.1: Stráne pod Tatrami 2;
č.2: Hradné námestie č. 1

č.1: Stráne pod Tatrami;
č.2: Kežmarok

č.1: 059 76;
č.2: 060 01

0904 044 342 - zuzanapitonakova@centrum.sk

Kúpa tovarov na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi /maloobchod/  alebo iným prevádzkovateľom 

živnosti /veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné 

práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a 
upratovacie služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Bc. Zuzana Pitoňáková konateľ 09/2018 x 011/2019_RSP 01.06.2019 A

12 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 52123553 Nám. SNP 14585/1A Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Lichardova 1 Brezno 977 01 0903803502 - p.bucko@rozvojovesluzby.sk

Poskytovanie spoločensky prospešných služieb, prípravné 
práce k realizácii stvby, stavbná činnosť, uskutočňovanie 

stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri 
realizácii exteriíérov a interiérov, inžinierksa činnosť, stavebné 

cenárstvo, projektovanie a konštruovanie, poskytovanie 
služieb na podporu cetovného ruchu, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Peter Bučko konateľ 01/20019 x 012/2019_RSP 01.06.2019 A

13 Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o. 52290972 Jarovnice 129 Jarovnice 082 63 Sabinov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Jarovnice 129 Jarovnice 082 63 0908 639 189 - jantupta@gmail.com

Výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov, prípravné 
práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri 
realizácii exteriérov a interiérov, ukončovanie stavieb a ich 

zmien, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 

živnosti (veľkoobchod), oprava a údržba potrieb pre 
domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky, 
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenksých 

podujatí, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ján Tupta konateľ 04/2019 x 013/2019_RSP 01.06.2019 A

14 Smižianské služby, 
s.r.o. 

52355187 Námestie M. Pajdušáka 1341/50 Smižany 053 11 Spišská Nová Ves Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Námestie M. Pajdušáka 1341/50 Smižany 053 11 0905 834 849 - smizany@obecnesluzby.sk

Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, textilná 
výroba, informačná činnosť, poskytovanie služieb rýchleho 
občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 

výroba jednoduchýh výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a 
ich úprava, oprava a údržba, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Miroslava Szitová, PhD. konateľka 04/2019 x 014/2019_RSP 01.06.2019 A

15 CHDMI, s.r.o. 47016710 Plynárenská 2 Michalovce 071 01 Michalovce Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Plynárenská 2 Michalovce 071 01 0903/718435 - eva.balogova1@gmail.com
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok; 

montáž káblových zväzkov a komponentov do 
elektromotorov; atď.  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% Eva Balogová konateľka 08/2017 x 015/2019_RSP 04.06.2019 A

16 Hrabovčan, s.r.o. 52295478 Nižný Hrabovec 153 Nižný Hrabovec 094  21 Vranov nad Topľou Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Nižný Hrabovec 153 Nižný Hrabovec 094  21 0948/555 867 - hrabovcan.sp@gmail.com 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 
realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, 
čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie športových 

zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 
informačná činnosť, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Alena Hovancová konateľka 03/2019 x 016/2019_RSP 06.06.2019 A

17 T-servis Teplička, s.r.o.
 

52185770 
Teplička 83 Teplička 052 01 Spišská Nová Ves Košický 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Teplička 83 Teplička 052 01 0903/632470 - starosta@teplicka.sk

Správa majetku obce, verejných komunikácií   a priestranstiev 
obce, správa obecného vodovodu, poskytovanie služieb v 

stavebníctve, poskytovanie reštauračných služieb a 
občerstvenia, organizácia osláv, umývanie áut, kovovýroba, 

drevovýroba, šijaca dielňa.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Peter Lačný konateľ 02/2019 x 017/2019_RSP 14.06.2019 A

18 KRASPLAST, spol. s r.o.
 

31583695 
Krasňany 285 Krasňany 013 03 Žilina Žilinský samosprávny 

kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Krasňany 285 Krasňany 013 03 0907/822474 - krasplast@krasplast.sk

Výroba tovarov z plastov, kompletáž výrobkov z plastov, 
závodné stravovanie, zemné práce mechanizmami, 

spracovanie druhotných surovín - nakladanie s odpadom, 
nástrojárstvo, výroba čalúnených výrobkov, staviteľ - 

vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, 
drevovýrovab, zámočnícka výroba, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ JUDr. Ing. Ivan Višňovský;
2/ Ing. Daniela Višňovská

1/ konateľ;
2/ konateľ

1/ 09/1998;
2/ 05/2014

x 018/2019_RSP 01.07.2019 A

19 SOLIDE SLOVAKIA s.r.o. 44378670 Fučíkova 56/10 Hronovce - Vozokany nad Hronom 935 61 Levice
Nitriansky 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Fučíkova 56/10 Hronovce - Vozokany nad Hronom 935 61 0905/985774 - kalitova@solideslovakia.sk

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroba 
mlynských výrobkov, výroba a spracovanie cukru, výroba 

kakaa a výrobkov z kakaa, výroba potravinárskych výrobkov, 
atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% Edita Vincúr Kalitová konateľ 10/2008 x 019/2019_RSP 01.07.2019 A

20  
Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

51682826 Budimír 19 Budimír 044 43 Košice - okolie Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Budimír 19 Budimír 044 43 055/6958361 - starosta@obecbudimir.eu 
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 

realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 
exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Vojtech Staňo konateľ 04/2018 x 020/2019_RSP 01.07.2019 A

Predmet podnikania / činnostiP.č.
FaxTelefónPSČObecUlica/ Číslo domuPrávna forma

Sídlo / Miesto podnikania Prevádzka

PSČObec / MestoUlica/ Číslo domu
IČOObchodné meno / Názov

Zánik štatútu

Status registrovaného SP

Platný štatút
Zo dňaČíslo osvedčenia

E - mail
Konečný uživateľ výhod

Skončenie funkcieVznik funkcieSpôsob konania

Kontaktné údaje Štatutárny orgán

Meno a priezvisko
Časť zisku %Merateľný pozitívny soc. vplyv



21 Centrála s.r.o. 51950677 Obrody 23 Košice 040 11 Košice Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Štúrova 1 Košice 040 11 0911/749291 - ivka.jakubova@gmail.com
Vedenie účtovníctva; činnosť podnikateľských, organizačných 

a ekonomických poradcov; vykonávanie mimoškolskej 
vzdelávacej činnosti; prenájom hnuteľných vecí 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb 
poradný výbor 100% Mária Molnárová konateľ 04/2019 x 021/2019_RSP 01.07.2019 A

22 Fautor, s.r.o. 51865441 Pravenec 469 Pravenec 972 16 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Pravenec 469 Pravenec 972 16 0909/163414 - lukaslamprecht@centrum.sk

Vedenie účtovníctva; poradenstvo v oblasti ochrany osobných 
údajov; činnosť podnikateľských, organizačných a 

ekonomických poradcov; verejné obstarávanie; informačná 
činnosť; počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým 

spracovávaním údajov, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb 
demokratická správa 55% Lukáš Laprecht konateľ 08/2018 x 022/2019_RSP 11.07.2019 A 1.1.2021

23 Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o. 52374076 Slavošovce 113 Slavošovce 049 36 Rožňava Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Slavošovce 113 Slavošovce 049 36 0911/805416 - sekretariat.ou@slavosovce.sk

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, 

prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, prenájom hnuteľných vecí, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Erika Potomczyková konateľ 05/2019 x 023/2019_RSP 11.07.2019 A

24 BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o. 52366456 Krásnohorská Dlhá Lúka 165 Krásnohorská Dlhá Lúka 049 45 Rožňava Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Krásnohorská Dlhá Lúka 165 Krásnohorská Dlhá Lúka 049 45 0903/643648 - info@buzgo.sk

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

(veľkoobchod), poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v 
spojení s predajom na priamu konzumáciu, poskytovanie 

služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie 
služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, čistiace a 
upratovacie služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 

interiérov, poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie 
služieb osobného charakteru, atď. 

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, 
poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 

prezentácia duchovných a kultúrnych 
hodnôt

- tvorba a ochrana životného 
prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva 

poradný výbor 100% Ondrej Baláž konateľ 05/2019 x 024/2019_RSP
153/2020_RSP

11.07.2019
03.06.2020

A
A

25
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r. s. p.

31691218 Jablonov nad Turňou 244 Jablonov nad Turňou 049 43 Rožňava Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Jablonov nad Turňou 244 Jablonov nad Turňou 049 43 0911/974643 - starostajnt@jablonovnt.sk 

Staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, 
pozemné a inžinierske stavby, pohrebné služby vrátane 

prepravy zosnulých, čistenie odpoadových vôd, uspokojovanie 
verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov obce 

Jablonov nad Turňou a ďalších obcí /odvoz odpadu a pod./, 
výroba ovocných a zeleninových nápojov, čistiace a 

upratovacie služby, čistiace a iné prevádzkové služby-kosenie 
trávnatých porastov, výrub kríkov a divo rastúcich drevín, 
výsadba okrasných drevín, kvetov a ovocných stromov, 

parkové úpravy, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Ladislav Štefán
2/ Patrik Milata

1/ konateľ
2/ konateľ

01/2020 x 025/2019_RSP 15.08.2019 A

26 SIPSTAV s.r.o. 50226851 Jarková 21 Šarišské Michaľany 082 22 Sabinov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Jarková 21 Šarišské Michaľany 082 22 0918/493123 - lavenderpresov@gmail.com

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 
realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, 
poskytovanie lsužieb pre rodinu a domásnosť, ubytovacie 
služby bez poskytovania pohostinských činností, prenájom 

nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 
služieb spojených s prenájmom, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Marián Dzurko konateľ 10/2017 x 026/2019_RSP 15.08.2019 A

27 APTET ISP, družstvo 52498905 Mlynská 2238 Levice 934 01  Levice Nitriansky 
samosprávny kraj

družstvo Mlynská 2238 Levice 934 01  0915/773229 - lorincz@aptet.sk

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 

podujatí, činnosť podnikateľských, organizačných a 
ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, počítačové 

služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
čistiace a upratovacie služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100%
1/ PhDr. Stanislav Lőrincz

2/ Bc. Igor Hrošovský
3/ Bc. Eva Pusztiová

1/ Predseda
2/ Podpredseda

3/ Členka

07/2019 x 027/2019_RSP 01.09.2019 A

28 Mestský sociálny podnik s.r.o. Jelšava 51035383 Námestie SNP 63 Jelšava 049 16 Revúca Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Námestie SNP 63 Jelšava 049 16 0917/277625 - msp@jelsava.sk

Starostlivosť o domácnosť a záhradu, čistiace a upratovacie 
služby, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 

realizácii stavby, dokončovavie stavebné práce pri realizácii 
exteriérov a interiérov, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Timea Žigová konateľka 08/2017 x 028/2019_RSP 01.09.2019 A

29 JS ENGINEERING 
s. r. o.

46955968 P. O. Hviezdoslava 861/59 Varín 013  03 Žilina Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným P. O. Hviezdoslava 861/59 Varín 013  03 0944/114758 - jurajstanik.ing@gmail.com

Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v lesníctve 
a poľovníctve, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné 
práce k realizácii stavby, dokončovavie stavebné práce pri 

realizácii exteriérov a interiérov, výroba a opracovanie 
jednoduchých výrobkov z kovu, výroba hračiek a hier, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Juraj Staník konateľ 01/2013 x 029/2019_RSP 01.09.2019 A

30 JUVEX s.r.o. 52375307 č. 343 Častkovce 916 27 Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Hurbanová 5 Nové Mesto nad Váhom 915 01 0948 304 808 - uhlikjozef@azet.sk

Odevná výroba, výroba a opracovanie jednoduchých 
výrobkov z kovu, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z 

plastov, opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z 
dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, 

prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba sviečok a 
tieniacej techniky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Jozef Uhlík konateľ 06/2019 x 030/2019_RSP 01.09.2019 A

31 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 Obrancov mieru 454/3 Spišská Teplica 059 34 Poprad Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Obrancov mieru 454/3 Spišská Teplica 059 34 052/7893822;
0911/974426

- sro@obecspisskateplica.sk

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravní práce k 

realizácii stavby, dokončovavie stavebné práce pri realizácii 
exteriérov a interiérov, výkon činnosti stavebného dozoru, 

čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb súvisiacich 
so starostlivosťou o zvieratá, služby požičovní, poskytovanie 

služieb v lesníctve a poľovníctve, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Radoslav Šeliga konateľ 11/2016 x 031/2019_RSP 01.09.2019 A

32 MEPOS SNV s.r.o. 52473732 Štefánikovo námestie 1 Spišská Nová Ves 052 01 Spišská Nová Ves Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Štefánikovo námestie 1 Spišská Nová Ves 052 01 053/4152228;
0908/643065

- tomas.hamracek@mestosnv.sk

Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, prevádzkovanie športových zariadení a 
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, čistiace a 

upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí,  poskytovanie 
služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, ubytovacie 

služby bez poskytovania pohostinských činností, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Pavol Bečarik konateľ 06/2019 x 032/2019_RSP 01.09.2019 A



33  
Laboprofilak, RSP s. r. o.

47212799 Olešná 614 Olešná 023 52 Čadca Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Podvysoká 386 Podvysoká 023 57 0918/535032 - info@laboprofilak.sk

Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel; opravy 
karosérií, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 
čistiace a upratovacie služby, pánske, dámske a detské 

kaderníctvo, manikúra, výroba jednoduchých výrobkov z 
kovu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, kúpa tovaru na 

účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Ladislav Bobek;
2/ Vlasta Bobeková

1/ konateľ;
2/ konateľka

1/ 06/2013;
2/ 07/2019

x 033/2019_RSP 01.09.2019 A

34 Podnik služieb KVP s.r.o. 52572005 Trieda KVP 1  Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23 Košice   Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Trieda KVP 1  Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23 0903/067981 - prednosta@mckvp.sk

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 

realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 
exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným 

ako nebezpečným odpadom, organizovanie športových, 
kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď.  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Miroslav Michalus konateľ 08/2019 x 034/2019_RSP 01.10.2019 A

35 Mestský podnik Snina, s.r.o. 52532810 Strojárska 2060/95 Snina 069 01 Snina Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Strojárska 2060/95 Snina 069 01 948 374 471 - konatel@presninu.sk

Prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné 
práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prevádzkovanie 

športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a 
rekondíciu, čistiace a upratovacie služby, posktovanie služieb 

v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a zahradníctve, výroba jednoduchých 

výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a 
údržba, textilná výroba, odevná výroba, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% JUDr. Ján Pčola konateľ 03/2020 x 035/2019_RSP 01.10.2019 A

36 ARUD Slovakia s.r.o. 52579450 Berehovská 2215/17 Trebišov 075 01 Trebišov Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Ul. M.R. Štefánika 2329/56B Trebišov 075 01 0948/021701 - jaroslav.dura@centrum.sk

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, poskytovanie 
sociálnych služieb, kuriérske služby, vedenie účtovníctva, 

textilná výroba, odevná výroba, čistiace a upratovacie služby,   
atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Jaroslav Dura konateľ 08/2019 x 036/2019_RSP 01.10.2019 A

37  
SPMI r.s.p. s.r.o.

52430618 Remeselnícka 6568/71 Michalovce 071 01 Michalovce Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Remeselnícka 6568/71 Michalovce 071 01 0915/166766 - marek.cibere@nyos.sk

Baliace činnosti, manipulácia s tovarom, sprostredkovateľská 
činnost v oblasti tovaru a služieb, kúpa tovaru na účely jeho 
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie 
služieb osobného charakteru, čistiacea a upratovacie služby, 

atď 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Marek Cibere konateľ 06/2019 x 037/2019_RSP 01.10.2019 A

38 Sociálny podnik Tibava, s.r.o. 52569420 Tibava 131 Tibava 073 01 Sobrance Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Tibava 131 Tibava 073 01 056/6522271;
0905/890046

- ocu.tibava@lekosonline.sk

 Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia 
a ich úprava, oprava a údržba, opracovanie drevne hmoty a 

výroba komponentov z dreva, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a zahradníctve, pípravné práce k realizácii 
stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov 
a interiérov, čistiace a upratovacie služby, výroba sviečok a 

tieniacej techniky, výroba hračiek a hier, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Marián Čuhanič konateľ 08/2019 x 038/2019_RSP 01.10.2019 A

39  
MDMT s. r. o., registrovaný sociálny podnik

52320766 č. 185 Široké 082 37 Prešov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným č. 483 Široké 082 37 051/7911419;
0917/541766

- oazabranisko@gmail.com

 Vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, 
organiyačných a ekonomických poradcov, výroba 

potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie výdajne stravy, 
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, 
nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích 

zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Ing. Milan Tomašov,
2/ Damián Pavol Tomašov

1/ konateľ;
2/ konateľ

1/ 04/2019;
2/ 04/2019

x 039/2019_RSP 11.10.2019 A

40 AfB Slovakia s.r.o. 52165701 Strojárenská 1C Trnava 917 02 Trnava Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Strojárenská 1C Trnava 917 02 033/5532222; 0908787345 - info@afb-group.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
alebo iným prevádzkovateľom živnosti, výroba počítačových, 

elektronických a optických výrobkov, oprava osobných 
potrieb pre domácnosť, prenájom hnuteľných vecí, počítačové 
služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/Ing. Kurt Essler            2/ Marek Antoňak
1/ konateľ;
2/ konateľ

1/ 01/2019;
2/ 01/2019

x 040/2019_RSP 11.10.2019 A

41 OBLÁTKY, s.r.o. 51991870 V.B. Nedožerského 103/47 Nedožery-Brezany 972 12 Prievidza
Trenčiansky 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Soľná 728 Nitrianske Pravno 972 13 0907/122130 - tradicneoblatky@gmail.com

Výroba potravinárskych výrobkov, sprostredkovateľská 
činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na 

účely jeho predajaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
alebo iným prevádzkovateľom živosti (veľkoobchod), 

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s 
predajom na priamu konzumáciu, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Katarína Kršková konateľka 12/2019 x 041/2019_RSP 01.11.2019 A

42 MONDAX s.r.o. 36574732 Buzica 218 Buzica 811 06 Košice - okolie Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Bartalosova 7 Moldava nad Bodvou 045 01 0905/129955 - mondax@mondax.sk Vedenie účtovníctva, konzultácie a podnikateľské 
poradenstvo, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% Ing. Monika   Smolnická konateľ 12/2003 x 42/2019_RSP 01.11.2019 A

43 Integrácia s.r.o. 52616118 Dukelská 31 Giraltovce 087 01 Svidník Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Dukelská   31 Giraltovce 087 01 0957/766320 - novotnyfld@gmail.com
Výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie výdajne 
stravy, čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v 

poľnohospodárstve a záhradníctve, atď.
integračný podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb
poradný výbor 100% Mgr. František   Novotný konateľ 09/2019 x 43/2019_RSP 01.11.2019 A

44 ADV gloves SLOVAKIA s.r.o. 52449149 Paulínyho 712/38 Košice - mestská časť Juh  040 11 Košice 
Košický 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 50 Gelnica 056 01 0940/373666 - adv2slovakia@gmail.com

Textilná výroba, odevná výroba, uskutočňovanie stavieb a ich 
mien, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a 

verejnej mienky, poskytovanie služieb v záhradníctve, atď.  
integračný podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb
poradný výbor viac ako 50% Dušan Kováč konateľ 06/2019 x 44/2019_RSP 01.11.2019 A

45 EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. 36596566 Orgovánová 956/26 Veľké Kapušany 079 01 Michalovce
Košický 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 416/58 Veľké Kapušany 079 01 0918/695373 - office@ekonoconsult.eu

Vedenie účtovníctva, organizovanie a usporiadavanie kurzov, 
školení a seminárov, vrátane ich odborného a vecného 

zabezpečenia, vrátane lektorskej, školiacej a prednáškovej 
činnosti, masérske služby, čistiace a upratovacie služby, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% 1/ Ing. Viktória   Hudáková              
2/ Ladislav Hudák 

1/ konateľ
2/ konateľ

1/ 08/2005 
2/ 03/2018

x 45/2019_RSP 01.11.2019 A

46 Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" 52576710
 

 Rovňany 146  Rovňany 985 24 Poltár
Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným
 

 Rovňany 146  Rovňany 985 24
048/4325750;
0948874659

- milan.vano@dobrykraj.sk

Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja 
nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za 
účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, chov vybraných 
druhov zvierat, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a 

záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, atď.  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Milan Vaňo konateľ 08/2019 x 46/2019_RSP 01.11.2019 A

47 Viktória Dance Servis, s.r.o. 47599243 Zalužice 179 Zalužice 072  34 Michalovce
Košický 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Moyzesova 22 Košice 040 01

0907914307
- kral.maros@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, v oblasti služieb,  v oblasti výroby, čistiace a 

upratovacie služby, poskytovanie obslužných služieb pri 
kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% Maroš Kráľ konateľ 01/2016 x 47/2019_RSP 01.12.2019 A

48
 

SP INTEGRA, s. r. o., registrovaný sociálny podnik
52341020 Brigádnicka 218/6 Košice - mestská časť Západ 040 11 Košice

Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Brigádnicka 218/6 Košice 040 11
0905202783

- gombitap@gmail.com

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zdravotníctve, 
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosť o zvieratá, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dopravná zdravotná 

služba, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Peter Gombita konateľ 05/2019 x 48/2019_RSP 13.12.2019 A

49 PEDORE, s.r.o. 45284971 1. mája 144/31 Turčianska Štiavnička 038 51 Martin Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Francúzskych partizánov 5666 Martin 036 01 0915639969 - obchod@pedore.sk
Reklamné a marketingové služby, masérske služby, služby 
súvisiace so skrášľovaním tela, prevádzkovanie zariadení 

slúžiaich na regeneráciu a rekondíciu
integračný podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb
poradný výbor 100% Petra Ptáková Revayová konateľ 12/2009 x 049/2019_RSP 19.12.2019 A

50 NALIMEX r. s. p., s. r. o. 52647951 Čoltovo 174 Čoltovo 049 12 Rožňava Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Čoltovo 174 Čoltovo 049 12 0911966418 - nagyova.noemi1@gmail.com
Fotografické služby, vedenie učtovníctva, administratívne 
služby, prípravné práce k realizácií stavieb, poskytovanie 

služieb osobitného charakteru
integračný podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb
poradný výbor 100% Oto Nagy konateľ 10/2019 x 050/2019_RSP 19.12.2019 A

51 Medové týždne s.r.o. 52688607 Polichno 114 Polichno 985 13 Lučenec Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Polichno 114 Polichno 985 13 0905766709 - katarina@medove-tyzdne.sk

Výroba potravinárskych výrobkov, chov vybraných druhov 
zvierat, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, ubytovacie 
služby

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb/poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby tvorby ochrany 

životného prostredia, služby 
vzdelávania a výchovy

poradný výbor 100% Katarína Schonová konateľ 10/2019 x 051/2019_RSP  
052/2019_RSP

19.12.2019 A 18.12.2020
18.12.2020

výrobňa: Bielisko 647 Rajec 015 01 0903534894 - servis@labore.sk výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov

cukráreň: Školská 38B1/583 Rajecké Teplice 013 13 0911534895 - rajeckeradosti@gmail.com poskytovnaie služieb rýchleho občerstvenia v spojení              
s predajom na priamu konzumáciu

53 VEGAODEVY s. r. o. 52 740 099 A. Hlinku 756/20 Žiar nad Hronom 965 01 Žiar nad Hronom Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným A. Hlinku 756/20 Žiar nad Hronom 965 01 905 627 466 - vega@vegaodevy.sk odevná a textilná výroba, oprava osobných potrieb                  
a potrieb pre domácnosť

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Oľga Vencelová konateľ 10/2019 x 054/2020_RSP 01.01.2020 A

54 ABALSTAV spol. s r.o. 36603180 Plynárenská 2 Michalovce 071 01 Michalovce Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Plynárenská 2 Michalovce 071 01 0903718435 - eva.balogova1@gmail.com

Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti 
vozidla, výroba dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej 
dosky, drevovláknitej dosky, panelov a dosiek, výroba 

kovových prefabrikátov pre stavby, výroba a montáž káblov a 
vodičov    

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% Ivan Balog konateľ 01/2016 x 055/2020_RSP 01.01.2020 A

55 ZEDKO, s.r.o. 31 646 654 Zvolenská cesta 14A Banská Bystrica 974 05 Banská Bystrica Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Zvolenská cesta 14A Banská Bystrica 974 05 048/4161261 - zedko@zedko.sk.

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, 
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 

odpadom, výkup drahých kovov vrátane zlomkov za účelom 
ďalšieho spracovania, výkon povolania prevádzkovateľa 

nákladnej cestnej dopravy, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% 1/ Ing. Milan Štefanka            2/ Alena 
Štefanková 

1/ konateľ
2/ konateľka

1/ 05/2013 
2/ 05/2016

x 056/2020_RSP 01.01.2020 A

56 Obecný podnik služieb Betliar, s.r.o.
52616771 Šafárikova 67 Betliar 049 21 Rožňava

Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Šafárikova 67 Betliar 049 21 
0905854884

- obec.betliar@stonline.sk

Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak 
sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby 

spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné 
plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, 

ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
informačná činnosť - turistické informačné centrá, 

poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a 
upratovacie služby, atď.  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Ľubomír Zatroch konateľ 06/2019 x 057/2020_RSP 01.01.2020 A

57
Kabelmont, s.r.o. 

Zmena obchodného mena odo dňa 13.02.2020
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.

36 644 081 Kyjevské námestie 2 Banská Bystrica 974 04 Banská Bystrica Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Kyjevské námestie 2 Banská Bystrica 974 04 048/4133066 - alfa@kniharstvo.sk 

Kompletizácia káblov a káblových zväzkov, čistiace a 
upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných 
živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných 
živností, reklamná a propagačná činnosť, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% PaedDr. Miroslav Ďumbala konateľ 11/2015 x 058/2020_RSP 01.01.2020 A

58 SWEET REVELATION s.r.o., r.s.p. 44659873 Košické Oľšany 145 Košické Oľšany 044  42 Košice - okolie Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Mlynská 25 Košice 040 11
0905624571

- sweetrevelation@centrum.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, v oblasti služieb,  oprava odevov, textilu a bytového 
textilu, odevná výroba, čistiace a upratovacie služby, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Anna Kratochvílová konateľka 10/2009 x 059/2020_RSP 01.01.2020 A

59 SINTEGRA s.r.o. 52752291 Štefániková 76 Michalovce 071 01 Michalovce
Košický 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Štefániková 76 Michalovce 071 01 0950740074 - sintegra.sro@gmail.com

Uskutočňovanie stavieb a ih zmien, prípravné prće k realizácií 
stavieb, čistiace a upratovacie služby, služby starostlivosti o 

domácnosť a záhradu
integračný podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb
poradný výbor 100% Stanislav Sorokáč konateľ 11/2019 x 060/2020_RSP 01.01.2020 A

60 Patricius.sk, s.r.o. 50760815 Rastislavova 100 Košice 040 01 Košice Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Rastislavova 100 Košice 040 01 0911484377 - patrik.knis@gmail.com Textílná výroba, chov vybaných druhov zvierat, výroba 
hračiek, vroba matracov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% Ing. Patrik Kniš konateľ 05/2017 x 061/2020_RSP 01.01.2020 A

61 Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých 45738700 Magúrska 16 Banská Bystrica 974 11 Banská Bystrica Banskobystrický 
samosprávny kraj

nezisková organizácia Magúrska 16 Banská Bystrica 974 11 0918741030 - podnikmpno@gmail.com
sociálna pomoc a humanitárna starostlivost, tvorba rozvoj 

ochana a rozvoj kultúrnych hodnôt, vzdelávanie a výchova, 
tvorba a ochrana životného prostredia

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Milena Maková 1 riaditeľ   03/2017 x 062/2020_RSP 01.01.2020 A

A02/2020 x 053/2020_RSP 01.01.2020
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Darina Verešová riaditeľ015 01 Žilina Žilinský samosprávny 
kraj

nezisková organizácia integračný podnik52 LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik 52607054 Bielisko 647 Rajec



62 KUKURIENKA, občianske združenie 42303737 Hlavná 39 Bátorová 991 26 Veľký Krtíš Banskobystrický 
samosprávny kraj

občianske združenie Hlavná 30 Bátorová 991 26 0907133623 - kukurienka@gmail.com Výroba a predvádzanie remeselných výrobkov a bytových 
doplnokov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mária Kukučková predsedkyňa 09/2019 x 063/2020_RSP 01.01.2020 A

63 Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. 52648532 Slovinky 58 Slovinky 053 40 Spišská Nová Ves Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Slovinky 58 Slovinky 053 40 0907901817 - socialny.podnik@obecslovinky.sk
Sťahovacie služby, čistiace a upraovacie služby, 

administratívne služby, vedenie učtovníctva, prenájom 
hnuteľných vecí, výroba výrobkov z gumy a z plastov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Gabriela Kopnická konateľ 10/2019 x 064/2020_RSP 01.01.2020 A

64  
ADMIX, s.r.o. r.s.p.

50466194 Poštová 257/28 Želiezovce 937 01 Levice Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Mierová 8 Želiezovce 937 01 0918074888 - zamecnikova.erika.erika@gmail.com

Kúpa tovaru na účely predaja, sprostredkovateľská činnosť v 
oblasti obchodu, počítačové služby, textílna výroba, 

informačná činnosť, oprava osobných potrieb a potrieb pre 
domácnosť, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb/poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby tvorby ochrany 

životného prostredia, služby 
vzdelávania a výchovy

poradný výbor 100% Erika Zámečníková konateľ 09/2019 x 065/2020_RSP 
066/2020_RSP

01.01.2020 A

65 MARION ZM s.r.o. 52485218 Bernoláková 175/66 Zlaté Moravce 953 01 Zlaté Moravce
Nitriansky 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Bernoláková 175/66 Zlaté Moravce 953 01 0903568903 - mariaondriasova@centrum.sk Prevádzkovanie čistiarne a práčovne, kúpa tovaru na účely 

jeho predaja konečnemu spotrebiteľovi
integračný podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb
poradný výbor 100% Mária Ondriašová konateľ 07/2019 x 067/2020_RSP 01.01.2020 A

66 Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. 50102419 Červenej armády 55 Kalná nad Hronom 935 32 Levice Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Červenej armády 55 Kalná nad Hronom 935 32 0948073770 - socialnypodnik@kalná.eu
Uskutočňovanie stavieb, infromačná činnosť, prevádzkovanie 
výdajne stravy, výroba liehu a spracovanie liehu. Prenájom 

hnuteľných vecí
integračný podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb
poradný výbor 100% 1/ Ing. Adela Šinková 

   2/ Mgr. Ivana Tóthová
1/ konateľ             
2/ konateľ

01/2016
09/2019

x 068/2020_RSP 01.01.2020 A

67 Paterson Group s.r.o. 52201660 Železiarenská 52 Košice - Šaca 040 15 Košice Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Železiarenská 52 Košice - Šaca 040 15 0911833514 - natalia.zeleznikova@gmail.com

Poskytovanie rýchleho občerstvenia, výroba pekárenských a 
cukrárskych výrobkov, čistiace a upratovacie služby, výroba 

nápojov, úprava nerastov, vykonávanie mimoškolskej 
vzdelávacej činnosti

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb/poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby, služby vzdelávania 

a výchovy

poradný výbor 100% Natália Železníková konateľ 09/2019 x
069/2020_RSP 
070/2020_RSP

10.01.2020 A

68 ATEKA, s.r.o. 50644840 Brezová 29 Galanta 924 01 Galanta
Trnavský 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 929 Galanta 924 01 903322103 - tomas@7media.sk

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

(veľkoobchod),sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,   
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonávanie 

mimoškolskej vzdelávacej činnostiach, služby súvisiace so 
skrášľovaním tela

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Tomáš Weissensteiner konateľ 
01/2017

x  071/2020_RSP 14.01.2020 A

69
 

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
52 746 691 Drahňov 167 Drahňov 076  74 Michalovce

Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Drahňov 167 Drahňov 076  74 
056/6395388

- tvorimesro@gmail.com

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 
realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby, 
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 

podujatí, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mária Bartková konateľka 11/2019 x  072/2020_RSP 23.01.2020 A

70
 

DRAHŇOV - služby, s.r.o., r.s.p.
52 746 321 Drahňov 167 Drahňov 076  74 Michalovce

Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Drahňov 167 Drahňov 076  74 
056/6395388

- drahnovsluzbysro@gmail.com

Čiastiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a 
práčovne, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 
exteriérov a interiérov, poskytovanie služieb osobného 

charakteru, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a 
záhradníctve, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 

atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mária Kočišová konateľka 11/2019 x  073/2020_RSP 23.01.2020 A

71 DOZA, výrobné družstvo 36 204 099 Michalovská 73 Sobrance 073  01 Sobrance 
Košický 

samosprávny kraj
družstvo Michalovská 73 Sobrance 073  01 056/6521058 - eva.dobiasova@doza.sk

Textilná výroba a krajčírstvo: výroba pánskych, dámskych a 
detských odevov, textilu, doplnkov, bytového textilu, stolných 

textilných výrobkov pre domácnosť, spodnej bielizne, 
posteľného prádla, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% Bc. Eva Dobiašová predsedkyňa 10/2019 x  074/2020_RSP 23.01.2020 A

72 POH, s. r. o. 52 713 725 Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen  960 96 Zvolen  
Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen  960 01 
0907136851

- konatel@poh.sk

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Prípravné práce k 

realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii 
exteriérov a interiérov, Vykonávanie mimoškolskej 

vzdelávacej činnosti, atď.

všeobecný registrovaný 
sociálny podnik  

poskytovanie spoločensky prospešnej 
služby 

- vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry

- tvorba a ochrana životného 
prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva

poradný výbor 100% Matej Plesník konateľ 11/2019 x  075/2020_RSP 23.01.2020 A

73  DEKOR GARDEN, sociálne družstvo, r.s.p. 36 030 236 Majerská cesta 73 Banská Bystrica  974 01 Banská Bystrica  Banskobystrický 
samosprávny kraj

družstvo Majerská cesta 73 Banská Bystrica  974 01 903701577 - sokol@knkplus.sk

montáž nábytkových komponentov z hotových dielcov, baliaca 
činnosť, sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Ing. Juraj Sokol                                                                                           
2/ Ing.   Martina   Filadelfi

 1/ predseda 
predstavenstva     
2/ podpredseda 
predstavenstva 

12/2019           
12/2019 

x  076/2020_RSP 27.01.2020 A

74 Gergiš s.r.o. 51 157 373 Veterná 1463/56 Martin 036 01 Martin Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Kollárová 85 Martin 036 01 0911323263 - jgergisak@gmail.com

Výroba sviečok a tieniacej techniky, výroba bižutérie a 
suvenírov, keramická výroba, prípravné práce k realizácii 

stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, kúpa tovaru na 
účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo 

prevádzkovateľom živnosti

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Jozef Gergišák konateľ 10/2017 x 077/2020_RSP 01.02.2020 A

75 KASprof-SECURITY agency s.r.o. 36 374 199 Oravské Veselé 440 Oravské Veselé 029 62 Námestovo Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Vavrečka 311             Námestovo 1088 Vavrečka          Námestovo 029 01 0904932311 - info@kasprofsecurity.sk
Strážna služba, uskutočňovanie stavieb, prenájom hnuteľných 

vecí, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% Peter Kasan konateľ 05/2014 x 078/2020_RSP 01.02.2020 A

76 S&J Group, s.r.o. 48 141 593 Dúbrava 592 Horná Súča 913 33 Trenčín Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Legionárska 6972         Inovecká 1133 Trenčín            Trenčín 911 01 0918566642   0905531801 - miroslav.jurica@gmail.com       
mikulas.sadecky@gmail.com 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
alebo iným prevádzkovateľom živností, spotrebovateľská 

činnosť v oblasti služieb, prenájom hnuteľných vecí, 
administratívne služby, reklamné a marketingové služby, 

textílna výroba, montáž káblových zväzkov, baliace činnosti, 
výroba potravinárskych výrobkov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% Mikuláš Sádecký       Miroslav Jurica
1/ konateľ 
2/ konateľ

05/2015              
11/2016

x 079/2020_RSP 01.02.2020 A

77 Bátovské služby, s.r.o. 52 796 817 Bátovce 2 Bátovce 935 03 Levice Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Bátovce 2 Bátovce 935 03 0918385494 - batovskesluzby@batovce.sk

Čistiace a upratovacie služby, práce spojené so 
starostlivosťou o zeleň a upratovacie práce, starostlivosť o 

domácnosť, prípravné práce k realizácii stavby, 
uskutočňovanie stavieb a aich zmien, výroba jednoduchých 

výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Peter Burčo konateľ 11/2019 x 080/2020_RSP 01.02.2020 A

78 sewn bag s.r.o. 52 720 080 Jenisejská 45A Košice 040 12 Košice Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Juhoslovanská 2a Košice 040 12 0949307018 - sewnbag@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
alebo iným prevádzkovateľom živnosti, sprostredkovateľská 
činnosť v oblasti obchodu a služieb, výroby, textilná výroba, 

odevná výroba, spracovanie kože

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Zuzna Eliašová konateľ 10/2019 x 081/2020_RSP 01.02.2020 A

79 LIPA s.r.o. 47 634 308 Námestie osloboditeľov 10 Michalovce 071 01 Michalovce Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Nám. osloboditeľov 1 Michalovce 071 01 0905874738 - reklama@lipa.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
alebo iným prevádzkovateľom živnosti, sprostredkovateľská 

činnosť v oblasti obchodu a služieb, výroby, reklamné a 
marketingové služby, fotografické služby, 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% Štefan Lipa konateľ 01/2014 x 082/2020_RSP 01.02.2020 A

80 MAYO tech s.r.o. 46 975 691 Súvoz 732/1 Trenčín 911 01  Trenčín 
Trenčiansky 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Súvoz 732/1, Opatovská 47 Trenčín            911 01 00421327430452 - info@liberty.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a 
výroby, čistiace a upratovacie služby, reklamné a 

marketingové služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Peter Božik                       
  2/ Ing. Martin Lipták

1/ konateľ
2/ konateľ

01/2013
 01/2013

x 083/2020_RSP 01.02.2020 A

81 GEMGAL s.r.o. Rožňava 31675051 PRIVAT FARM, Kružnianska 513 Brzotín 049 51 Rožňava Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Kružnianska 513 Brzotín 049 51 058/7321620 - restauracia@konskydvor.sk

prenájom nehnuteľností, poľnohospodárstvo a súvisiace 
služby, verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, 
občerstvenie, relaxačné a masérske služby, organizovanie 

kultúrnych a iných spoločenských podujatí, čistiace a 
upratovacie služby. atď.  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% MVDr.   Barnabáš  Szakall   
MVDr.   Eva   Csernoková 

1/ konateľ
2/ konateľ

07/1993                   
07/1993

x 084/2020_RSP 01.02.2020 A

82 KNK NAKO výrobné družstvo 47 211 997 Sklárska 1958 Hriňová 962 05 Detva Banskobystrický 
samosprávny kraj

družstvo Sklárska 1958 Hriňová 962 05 0905344946 - strelec@knknako.sk

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu 
jednoduchým spôsobom, zámočníctvo,baliace činnosti, 

manipulácia s tovarom, opracovanie drevnej hmoty a výroba 
komponentov z dreva  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Jaroslav Střelec , CSc. Jaroslav   Střelec  predseda 06/2013 x 085/2020_RSP 01.02.2020 A

83 RUPOD, s. r. o. 52 756 751 Rudňany 234 Rudňany 053  23 Spišská Nová Ves
Košický 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Rudňany 234 Rudňany 053  23 098981602 - rupodsro@gmail.com

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 
realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, správa a údržba bytového a 
nebytového fondu v rozsahu voľných živností, čistiace a 

upratovacie služby, atď. 

integračný podnik / 
sociálny podnik bývania

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb 
poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby
- zabezpečovanie bývania, správy, 
údržby a obnovy bytového fondu

poradný výbor 100% Bc. Rastislav Neuvirth konateľ 11/2019 x 086/2020_RSP
087/2020_RSP

01.02.2020 A

84 LUDIB, s.r.o. 47 423 536 Potočná 42 Báhoň 900 84 Pezinok Bratislavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Potočná 42 Báhoň 900 84 0918360657 - elbvdi@gmail.com

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou 
hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie, 
čistiace a upratovacie služby, baliace činnosti, manipulácia s 

tovarom, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Jozef Cichý konateľ 09/2013 x 088/2020_RSP 10.02.2020 A

85 ALLEGRIA KOŠICE ISP, s. r. o. 52 804 542 Košické Oľšany 145 Košické Oľšany 044  42 Košice - okolie Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 119 Košice 040  01 0907995650 - andrea.mikova444@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb rýchleho 
občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 

atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Andrea Miková konateľka 12/2019 x 089/2020_RSP 10.02.2020 A

86 PW Logistics Slovakia s.r.o. 44 714 866 Vŕbová 2746/12 Galanta 924 01 Galanta Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Zoltána Kodálya 767 Galanta 924 01 0903483335 - pw@pwsk.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, administratívne služby, baliace 
činnosti, manipulácia s tovarom, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 70% Marek Matonog konateľ 04/2009 x 090/2020_RSP 07.02.2020 A

87
Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik 51 162 750 Príboj 552/62 Slovenská Ľupča 976 13 Banská Bystrica Banskobystrický 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Príboj 552/62 Slovenská Ľupča 976 13 048/4153583  0905277533   - pavelmalec@gmail.com Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba 

potravinárskych výrobkov atď.  
integračný podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb

poradný výbor 100% 1/ Pavel Malec                    
2/ Ing. Soňa Malecová 

1/ konateľ
2/ konateľka

10/2017          
11/2019

x 091/2020_RSP 17.02.2020 A

88 Obecný podnik Kľušov, s. r. o. 52 655 474 175 Kľušov Kľušov 086 22 Bardejov
Prešovský 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným 175 Kľušov Kľušov 086 22 054/4723454 - opklusov@gmail.com

Čistiace a upratovacie služby, úprava nerastov, dobývanie 
rašeliny a bahna a ich úprava, dokončovacie stavebné práce 

pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba nekovových 
minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, 

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 
odpadom atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing.   František  Čulák konateľ 11/2019 x 092/2020_RSP 18.02.2020 A

89 Bariak, s.r.o. 44 544 065 Zvolenská 242/93 Modrý Kameň 992 01 Veľký Krtíš
Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Zvolenská 242/93 Modrý Kameň 992 01 0907 818 498 - bariak.dalibor@gmail.com

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

(veľkoobchod), sprotredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, ubytovacie 

služby bez poskytovania pohostinských činností atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Dalibor Bariak st.
2/ Dalibor Bariak ml.

1/ konateľ
2/ konateľ

12/2008          
11/2019

x 093/2020_RSP 24.02.2020 A

90 JD Cleaning, s. r. o. 52 807 291 Petra Mendela 1877/15 Turany 038  53 Martin
Žilinský samosprávny 

kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Petra Mendela 1877/15 Turany 038  53 0908 921 070 - jaroslav7901@gmail.com

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

(veľkoobchod), služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, 
čistiace a upratovacie služby, generálne a bežné čistiace 

(kancelárskych budov, rodinných domov alebo bytov, továrne, 
obchodné centra, inštitúcie), poskytovanie služieb osobného 
charakteru, poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, 

atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Jaroslav Dvorštiak konateľ 11/2019 x 094/2020_RSP 25.02.2020 A

91 Jana Bezegová ROBEN 44 686 277 Rovné 145  Rovné 067 32 Humenné
Prešovský 

samosprávny kraj
fyzická osoba - podnikateľ Laborecká 2542/19 Humenné 066 01 0918 590 515 - robenrsp@gmail.com

Textilná výroba, odevná výroba, administratívne služby, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 

výroby atď.
integračný podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb

poradný výbor 51% Jana Bezegová
fyzická osoba - 

podnikateľ
1/2020 x 095/2020_RSP 01.03.2020 A



92 CROSIER, s. r. o. 36 057 096 Zvolenská cesta 151 Banská Bystrica 974  05 Banská Bystrica
Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Ponická Huta Poniky 976 33 0907 857 040 - ucto1dane@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru 

na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie 
obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, upratovacie 

práce, ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, 
prevádzkovanie športových zariadení, ubytovacie služby v 
ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských 

činností v týchto zariadeniach, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb pre 

domácnosť, atď.     

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Ing. Peter Paško
2/ Juraj Hromada

1/ konateľ
2/ konateľ

10/2011
08/2019          

x 096/2020_RSP 09.03.2020 A

93 Lilly enviro, s.r.o. 52 807 886 Uzovské Pekľany 68 Jarovnice 080 01 Sabinov
Prešovský 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Uzovské Pekľany 68 Jarovnice 080 01 0911 509 282 - lilly.enviro@gmail.com

Čistiace a upratovacie práce, diagnostika kanalizačných 
potrubí a čistenie kanalizačných systémov, dokončovacie 

stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, Nákladná 
cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 

do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, Podnikanie v oblasti 
nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, Skladové a 

pomocné činnosti v doprave, Výroba celulózy,papiera, 
lepenky a výrobkov z týchto materiálov, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Bc.   Alena   Gunárová konateľ 12/2019 x 097/2020_RSP 09.03.2020 A

94 CONTI-eco s.r.o. 44 069 782 Moravská cesta 1633/15 Púchov 020 01 Púchov
Trenčiansky 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Moravská cesta 1633/15 Púchov 020 01 0903 515 967 - contieco01@gmail.com

Výroba odevov, oprava odevov, prenájom šijacích strojov, 
reklamné a marketingové služby, sprostredkovanie obchodu a 
služieb, maloobchod a veľkoobchod, drobné stavebné úpravy

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Jozef Buček konateľ 04/2008 x 098/2020_RSP 24.03.2020 A

95 M-PROMEX, s.r.o. 36 379 034 Kukučínova 2599 Kysucké Nové Mesto 024 01 Kysucké Nové Mesto
Žilinský samosprávny 

kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Kukučínova 2599 Kysucké Nové Mesto 024 01 0903 827 833 - mpromex@mpromex.sk

Vydavateľská činnosť, sprostredkovanie obchodu, 
maloobchod v rozshau voľných živností, reklamné činnosti, 

textílna výroba, organizovanie vzdelávacích podujatí, 
sprostredkovanie zamestnania za úhradu atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ PhDr. Jozef Pauk, PhD.
2/ Mgr. Jozef Pauk

1/ konateľ
2/ konateľ

07/2004
09/2011

x 099/2020_RSP 01.04.2020 A

96 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46 532 617 Nedožerská cesta 2 Prievidza 971 01 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Nedožerská cesta 2 Prievidza 971 01 0903 276 293 - choleva@changecomputer.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnotí 
(veľkoobchod), počítačové služby, oprava a údržba 
elektronických registračných pokladníc, reklamné 

marketingové služby, prenájom nehnuteľností spojený s 
poskytovaním iných než základných služieb spojených 

prenájmom atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Alfréd Choleva konateľ 02/2012 x 100/2020_RSP 01.04.2020 A

97 Dadavik s.r.o. 52 832 031 Hyľov 110 Hyľov 044 12 Košice
Košický 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Hyľov 110 Hyľov 044 12 0905 742 924 - info@dadavik.sk

Administratívne služby, činnosť podnikateľských, 
organizačných a ekonomických poradcov, čistiace a 

upratovacie služby, dizajnérske činnosti, informačná činnosť, 
kurierske služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne atď.

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb/poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby, služby vzdelávania 

a výchovy

poradný výbor 100% Marek Morstyn konateľ 01/2020 x
101/2020_RSP
102/2020_RSP

01.04.2020 A

98 MASÁŽE s.r.o. 44 638 400 Fraňa Kráľa 2543/8 Spišská Nová Ves 052 01 Spišská Nová Ves Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným
prevádzka 1 Zimná 102 prevádzka 2 Šarárikovo 

námestie 3 
Spišská Nová Ves 052 01 0908 067 768 - stefania.neuvirthova@demax.sk

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a 
rekondíciu, masérske služby, administratívne služby atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Štefánia Neuvirthová konateľ 01/2018 x 103/2020_RSP 01.04.2020 A

99 Obecné služby Budmerice s. r. o. 52 389 880 Budmerice 525 Budmerice 900 86 Pezinok Bratislavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Budmerice 525 Budmerice 900 86 907 616 089 - osbudmerice@gmail.com

Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, diagnostika kanalizačných potrubí a 
čistenie kanalizačných systémov, čistiace a upratovacie 

služby, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, 
prevádzkovanie výdajne stravy, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% PhDr. Jozef Savkuliak konateľ 05/2019 x 104/2020_RSP 01.04.2020 A

100 GASTRODOM SPIŠ s.r.o. 50 712 373 Medza 3444/10 Spišská Nová Ves 052 01 Spišská Nová Ves Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným T. Vansovej 1286/1 Spišská Nová Ves 052 01 0911 397 139 - riaditel@rozvojspisa.sk

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s 
predajom na priamu konzumáciu, Pohostinská činnosť a 

výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo 
prevádzkových priestorov, organizovanie kultúrnych a iných 

spoločenských podujatí,sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
služieb atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Jozef Kačenga konateľ 03/2017 x 105/2020_RSP 01.04.2020 A

101 MH ASIST s. r. o.  52 952 355 Partizánska 1859/33 Turany 038 53 Martin
Žilinský samosprávny 

kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Partizánska 1859/33 Turany 038 53 905 393 725 - mh.asist@gmail.com

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, technická a 
technologická podpora: servis údržba a dodávka strojných 

zariadení, komplxné upratovacie, dezinfekčné a čistiace práce 
bytových a nebytových priestorov, konzultačné a poradenské 

služby v obchode, službácha a tovarov - ich následné 
zabezpečenie, konzultácie, dodávka a servis komunálnej a 

lesnej techniky

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Miloš Hlavatý konateľ 02/2020 x 106/2020_RSP 08.04.2020 A

102 Minifarma s. r. o.  47 024 178 821 Lubina Lubina 916 12  Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným 821 Lubina Lubina 916 12  917 661 263 - ahoj@minifarma.sk

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, 
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie 

kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie 
služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu, výroba bižutérie a suvenírov, atď.

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb 
poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 

prezentácia duchovných a kultúrnych 
hodnôt

- vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry

poradný výbor 51% 1/ Anton Ježík                    
2/ Ing. Katarína Ježíková 

1/ konateľ
2/ konateľka

1/ 02/2013 
2/ 07/2014

x
107/2020_RSP
108/2020_RSP

15.04.2020 A

103 Sociálny podnik Toporec, s. r. o. 52 541 568 Námestie sv. Michala 76/2 Toporec 059 95 Kežmarok
Prešovský 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Námestie sv. Michala 76/2 Toporec 059 95 052/458 40 46 - socpodtoporec@gmail.com

Prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné 
práce pri realizácii exteriérov a interiérov, uskutočňovanie 

stavieb a ich zmien, organizovanie športových, kultúrnych a 
iných spoločenkých podujatí, prevádzkovanie čistiarne a 

práčovne, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% Gustáv Pompa konateľ 09/2019 x 109/2020_RSP 15.04.2020 A

104 PVC Obaly s.r.o. 52 792 153 Ligetská 1193/4 Handlová 972 51 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Ligetská 1193/4 Handlová 972 51 0905 350 104 - pvcobaly@gmail.com

Kúpa tovaru na učely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod), výroba výrobkov z gumy a výrobkov z 
plastov, výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, výroba 
zdravotníckych pomôcok, výroba bižutérie a suvenírov, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Juraj Sokolovský konateľ 01/2020 x 110/2020_RSP 16.04.2020 A

105 PE BONUM s.r.o. 52 932 133 Štefana Moyzesa 2 Banská Štiavnica 969 01 Banská Štiavnica Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Štefana Moyzesa 2 Banská Štiavnica 969 01 0905 281 015 - pebonum@gmail.com

Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a zahradníctve, poskytovanie služieb 

súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb 
v lesníctvea poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny 
a bahna a ich úprava, výroba potravinárskych výrobkov, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Mgr. Norbert Ďurdík
2/ Mgr. Vladimír Maslák

1/ konateľ
2/ konateľ

02/2020
02/2020

x 111/2020_RSP 20.04.2020 A

106 BoGo bus s.r.o. 510 168 42 Partizánska 297/17 Nováky 972 71 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hviezdoslavova 10/1 Nováky 972 71 0905 298 275 - gogola.michal@gmail.com

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 
podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a 
zábavných zariadení, poskytovanie služieb osobného 
charakteru, prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy, 

ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie športových 

zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, atď.  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% 1/ Juraj Bobok
2/ Michal Gogola

1/ konateľ
2/ konateľ

04/2018
07/2017

x 112/2020_RSP 01.05.2020 A

107 VYGAST s.r.o. 51 752 204 Nemčianska cesta 102/113 Nemce 974 01 Banská Bystrica
Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Nový Svet 6 Banská Bystrica 974 01 0914 700 948 - info@vygast.sk

Textilná výroba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, služieb, výroby , kúpa tovaru na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), Výskum a vývoj v 
oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných 
vied, Administratívne služby, Vedenie účtovníctva, Reklamné 

a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, 
Finančný lízing , atď.

  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Bc.   Radoslav Nemček 
2/ Klaudia   Kuzmová 

1/ konateľ
2/ konateľ

06/2018
06/2018

x 113/2020_RSP 01.05.2020 A

108 Obecný podnik Vinica, s.r.o. 52 800 032 Cesta Slobody 466/44 Vinica 991 28 Veľký Krtíš
Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Školská 1715 Vinica 991 28 0940 494 494 - podnik@vinica.sk

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, prípravné práce k realizácii stavby, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné 

práce pri realizácii exterérov a interiérov, poskytovanie 
služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie 

služieb v lesníctve a poľovníctve výroba jednoduchých 
výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a 

údržba, čistiace a upratovacie služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Ing.   Kristián Baksa 
2/ Ing.   Michal  Kušický 

1/ konateľ
2/ konateľ

01/2020
01/2020

x 114/2020_RSP 01.05.2020 A

109 STAVJAM s.r.o. 36 323 861 Na doline 177/5 Čachtice 916 21 Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Malinovského 878 Čachtice 916 21 905203723 - stavjam.cachtice@gmail.com

výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vedenie účtovníctva, 

činnosť účtovného a ekonomického poradenstva, záhradnícke 
práce - výsadba, údržba, kosenie zelene a trávnatých plôch, 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom 

živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru 
na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská 
činnosť v rozsahu voľnej živnosti, prenájom strojov, prístrojov 

a zariadení, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51%
1/ Želmíra   Jamrichová 

2/ Igor   Jamrich  
1/ konateľ
2/ konateľ

09/2019
05/2002

x 115/2020_RSP 01.05.2020 A

110 DADAVIK TRADE s.r.o. 52 871 401 Hýľov 110 Hýľov 044 12 Košice Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hýľov 110 Hýľov 044 12 0905 742 924 - dadaviktrade@gmail.com

Čistiace a upratovacie služby, sprostredkovateľská činnsoť v 
oblasti obchodu, služieb, výroby, Opracovanie drevnej hmoty 

a výroba komponentov z dreva, chov vybraných druhov 
zvierat, vykonávanie mimoškolskej vzdel=avacej činnosti, 
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb 
poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby
- vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry

poradný výbor 100% Marek Morstýn konateľ 02/2020 x
116/2020_RSP
117/2020_RSP

01.05.2020 A

111 Chminianske Jakubovany s.r.o. 52 854 833 Chminianské Jakubovany 3 Chminianské Jakubovany 082 33 Prešov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Chminianské Jakubovany 3 Chminianské Jakubovany 082 33 0905 387 713 - projects4key@gmail.com

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 
realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m, 
čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb osobného 

charakteru, verejné obstarávanie

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb 
poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby
- vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry

poradný výbor 100% Ing. František Kurilla , DrSc. konateľ 01/2020 x
118/2020_RSP
119/2020_RSP

01.05.2020 A

112 SERVIS DpH, s.r.o. 52 809 528 Hlavná 40 Družstevná pri Hornáde 044 31 Košice Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 40 Družstevná pri Hornáde 044 31 0911 868 261 - obec@druzstevna.sk

Prevádzkovanie pohrebiska, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba jednoduchých 

výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a 
údržba, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov 
z betónu, sádry a cementu, skladovanie a pomocné činnosti v 

doprave

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Ján Juhás konateľ 12/2019 x 120/2020_RSP 01.05.2020 A

113 Porubské služby s.r.o. 52 886 191 Hlavná 136/159 Kamenná Poruba 013 14 Žilina Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 136/159 Kamenná Poruba 013 14 0903 780 659
041/5498332

- pavol.sandanus@kamenna-poruba-za.dcom.sk

Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným 
ako nebezpečným odpadom, čistiace a upratovacie služby, 

poskytovanie služieb osobného charakteru, atď.   

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Pavol Sandanus konateľ 01/2020 x 121/2020_RSP 07.05.2020 A



114 RENITEX, s. r. o. 36 346 551 Morovnianska cesta 1866 Handlová 972 51 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Morovnianska cesta 1866 Handlová 972 51 0905 331 546 - renitex@slovanet.sk

Výroba konfekčného textilného tovaru v rozsahu voľných 
živností, maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod 

v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť v 
rozsahu voľných živností, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% Marta Mondeková konateľka 08/2005 x 122/2020_RSP 11.05.2020 A

115 Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. 52 937 003 Hlavná 51 Úľany nad Žitavou 941 03 Nové Zámky Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 51 Úľany nad Žitavou 941 03 0918 338 270 - emilia.federicova@ulanynadzitavou.sk

Čistiace a upratovacie služby, podnikanie v oblasti nakladania 
s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie 

stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom 
nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než 

základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba 
bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti, 
prevádzkovanie čistiarní a práčovne, nákladná doprava 

vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 
prídavného vozíka  atď.  

integračný podnik /
sociálny podnik bývania / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb 
poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby
- zabezpečovanie bývania, správy, 
údržby a obnovy bytového fondu
- poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárna starostlivosť

poradný výbor 100% Emília Federičová konateľka 02/2020 x
123/2020_RSP
124/2020_RSP
125/2020_RSP

12.05.2020 A

116 Inžiniering MH, s.r.o. 44 406 797 Centrum 2304 Považská Bystrica 017 01 Považská Bystrica Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Centrum 2304 Považská Bystrica 017 01 0903 885 610 - inziniering@gmail.com

vykonávanie činnosti stavebného dozoru, vykonávanie činnosti 
koordinátora bezpečnosti, sprostredkovateľská činnosť v 

oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, atď.  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% Ing. Michal Hrkota konateľ 10/2008 x 126/2020_RSP 14.05.2020 A

117 Služby Šarišské Čierne, s.r.o. 52 988 082 Šarišské Čierne 81 Šarišské Čierne 086 37 Bardejov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Šarišské Čierne 81 Šarišské Čierne 086 37 0911 532 649 - buvalicandrej@gmail.com

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, záhradníctve, 
lesníctve, poľovníctve, chov vybraných druhov zvierat, 
čistiace a ubytovacie služby, výroba sviečok a tieniacej 

techniky, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hudobných 
nástrojov,výroba hračiek a hier, metiel, kief a maliarskeho 

náradia, prípravné práce k realizácii stavby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Andrej Buvalič konateľ 03/2020 x 127/2020_RSP 15.05.2020 A

118 LASY, s. r. o. 36 766 721 Hrdinov SNP 1712/6 Martin 036 01 Martin Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hrdinov SNP 1712/6 Martin 036 01 0908 596 731 - lasy@lasy.sk

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 
prenájom motorových vozidiel, výskum trhu a verejnej 

mienky, vydavateľská činnosť, zásielkový predaj, taxislužba, 
fotografické služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Tomáš Lašček konateľ 02/2012 x 128/2020_RSP 15.05.2020 A

119 Slovenský ústav výstavby a rozvoja bývania, s.r.o. 52 992 098 Sad SNP 669/6 Žilina 010 01 Žilina Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Sad SNP 669/6 Žilina 010 01 0950 654 525 - rozvojbyvania@gmail.com

Sťahovacie služby, čistiace a upratovacie služby, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby, organizovanie športových, kultúrnych a iných 
spoločenských podujatí, prenájom hnuteľných vecí, 

poskytovanie služieb osobného charakteru

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Dušan Čimbora , M.A. konateľ 03/2020 x 129/2020_RSP 15.05.2020 A

120 SUPA group s.r.o. 53 005 538 Vladina 862 Tvrdošín 027 44 Tvrdošín Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Vladina 862 Tvrdošín 027 44 0918 537 375 - slnieckotvrdosin@gmail.com

Prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné 
práce pri realizácií exterierov a interierov, kúpa tovaru na 

účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), 
administratívne služby, poskytovanie sociálnych služieb

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Alexandra Šulíková
Patrik Šulík

1/ konateľ
2/ konateľ

03/2020
03/2020

x 130/2020_RSP 20.05.2020 A

121 Jumilso, s. r. o. 52 991 148 Štefánikova 5 Sobrance 073  01 Sobrance Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Štefánikova 5 Sobrance 073  01 0905 317 940 - jumilso@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služby 

starostlivosti o domácnosť a záhradu, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Miloš Juhás konateľ 03/2020 x 131/2020_RSP 20.05.2020 A

122 SEMY s.r.o. registrovaný sociálny podnik 53 033 370 Novoveská cesta 37 Levoča 054  01 Levoča Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Novoveská cesta 37 Levoča 054  01 0908 383 782 - semysro@hotmail.com

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 
realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, vedenie účtovníctva, činnosť 
organizačných a ekonomických poradcov, čistiace a 

upratovacie služby, atď., výskuma vývoj v oblasti prírodných, 
technických, spoločenských a humanitných vied

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Magdaléna Čurillová konateľka 04/2020 x 132/2020_RSP 20.05.2020 A

123 Unicarback Slovakia, s. r. o. 53 027 175 Fraňa Mráza 624 Žilina 010  01 Žilina Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Fraňa Mráza 624 Žilina 010  01 0948 138 877 - info@unicarback.sk
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 

služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, čistiace a 
upratovacie služby, atď.   

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Martin Novák konateľ 04/2020 x 133/2020_RSP 20.05.2020 A

124 ABB Group, spol. s r. o. 52 852 377 Horné Semerovce   146 Horné Semerovce 935 84 Levice Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Horné Semerovce   146 Horné Semerovce 935 84 0908 230 427 - abb.group@yahoo.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), Poskytovanie obslužných služieb pri 

kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, Čistiace a 
upratovacie služby, Poskytovanie služieb rýchleho 

občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 
atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ PaedDr.   Tibor   Balogh  
2/Mgr.   Csaba   Balogh  

1/ konateľ
2/ konateľ

02/2020
02/2020

x 134/2020_RSP 27.05.2020 A

125 Dr. DENY spol. s r.o. 53 027 531 Školská 55 Svätý Peter 946 57 Komárno Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Školská 55 Svätý Peter 946 57 0911 220 081 - kandy@kandy.sk

Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov, 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby,  Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod) 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% JUDr.   Jaroslav   Dékány konateľ 03/2020 x 135/2020_RSP 27.05.2020 A

126 Polhorec, s. r. o. 53 030 095 Oravská Polhora 950 Oravská Polhora 029 47 Námestovo Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Oravská Polhora 950 Oravská Polhora 029 47 0948 004 495 - prednosta@oravskapolhora.sk

Informačná činnosť - mestské a turistické centrá, 
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 

prieskum trhu a verejnej mienky, reklamné a marketingové 
služby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských 

činností

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Tomáš Tyrol konateľ 04/2020 x 136/2020_RSP 01.06.2020 A

127 OSP JAMNÍK s.r.o. 52 982 823 Jamník 101 Jamník 053 22 Spišská Nová Ves Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Jamník 101 Jamník 053 22 0907 997 516 - starosta@jamnik-spis.sk

Spostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a, služieb, 
výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a 

ekonomických poradcov,uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
prípravné práce k realizácií stavby, dokončovacie stavebné 

práce pri realizácií exterierov a interierov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. František Pavol konateľ 03/2020 x 137/2020_RSP 01.06.2020 A

128 Pekná záhrada, spol. s r. o. 45 424 748 Bolešov 1038 Bolešov 018 53 Ilava Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Bolešov 1038 Bolešov 018 53 0948 074 040 - peknazahrada.bolesov@gmail.com

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradnictve, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská 

činnosť v oblasti obchodu, vykonávanie mimoškolskej 
vzdelávacej činnosti, čistiace a upratovacie služby, 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 55% Ing. Jana Rácová konateľka 05/2013 x 138/2020_RSP 01.06.2020 A

129 Rejdovka s.r.o. 50 614 622 Rejdová 47 Rejdová 049 26 Rožňava Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Rejdová 43 Rejdová 049 26 0948 781 033 - rejdovka@rejdovka.eu
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 

poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba 
potravinárskych výrobkov, textilná výroba, odevná výroba

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Slavka Krišťáková konateľka 12/2016 x 139/2020_RSP 01.06.2020 A

130 Joyell s.r.o. 50 811 282 Podzámocká 67/6 Bojnice 972 01 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hurbanovo námestie 1458/46 Bojnice 972 01 0903 803 306 - joyell@joyell.sk

Vydávanie kníh, periodík a iné nakladaľské činnosti, 
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, 

reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej 
mienky, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 
tvorivé, emelecké a zábavné činnosti, činnosti členských 

organizácií, sociálna práca bez ubytovania

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb 
poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 

prezentácia duchovných a kultúrnych 
hodnôt

- vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry

poradný výbor 100% Ing. Ľuboš Babarík konateľ 03/2017 x 140/2020_RSP
141/2020_RSP

01.06.2020 A

131 Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. 52 478 157 Probstnerova cesta 673/9 Levoča 054 01 Levoča Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Probstnerova cesta 673/9 Levoča 054 01 0903 465 966 - info@splevoca.sk

Murárstvo, izolatérstvo, podlahárstvo, tesárstvo, 
pokrývačstvo, prípravné práce k realizácií stavby, 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien, stahovacie služby, 
prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v 

oblasti obchodu, služieb a výroby 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Tomáš Cirbus konateľ 07/2019 x 142/2020_RSP 01.06.2020 A

132 HAS centrum, s.r.o. 36 325 520 Nedožerská cesta   7 Prievidza 971 01 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Nedožerská cesta   7 Prievidza 971 01 0905 324 363 - hascentrum@hascentrum.sk

Školiaca činnosť v oblasti používania dýchacej techniky, 
školiaca činnosť v oblasti civilnej obrany, výchova a 

vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce, výkon činnosti 
technika požiarnej ochrany, oprava a údržba dýchacej 

techniky v rozsahu voľných činností, opravy, údržba a revízie 
záchranárskej techniky v rozsahuvoľných činností, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% 1/ Ing. Igor Janáč      
2/Otília Janáčová

1/konateľ    
2/konateľka

9/2002 x 143/2020_RSP 01.06.2020 A

133 Obecný podnik Liptovský Ondrej, s. r. o. 53 043 961 Liptovský Ondrej  247 Liptovský Ondrej 032 04 Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Liptovský Ondrej  247 Liptovský Ondrej 032 04 0915 948 714 - obec@liptovskyondrej.sk

Prípravné práce k realizácii stavieb, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri relizácii 

exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s 
poskytovaním iných než základných služieb spojených s 

prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ľuboš Žubor konateľ 04/2020 x 144/2020_RSP 01.06.2020 A

134 Odorínske služby, s.r.o. 52 893 928 Odorín   266 Odorín 053 22 Spišská Nová Ves Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Odorín   266 Odorín 053 22 0907 541 064 - starosta@obecodorin.sk

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné 
práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Nákladná cestná 

doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 
t vrátane prípojného vozidla, Čistiace a upratovacie služby, 

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing.   Mária   Goduľová konateľ 02/2020 x 145/2020_RSP 01.06.2020 A

135 Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. 52 893 944 Kostolná   20/12 Spišské Tomášovce  052 01 Spišská Nová Ves Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Kostolná   20/12 Spišské Tomášovce  052 01 0907 946 899 - podatelna@spissketomasovce.sk

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, Výroba 

potravinárskych výrobkov, textilná výroba, odevná výroba, 
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia 

a ich úprava, oprava a údržba, Diagnostika kanalizačných 
potrubí a čistenie kanalizačných systémov, Čistiace a 

upratovacie služby, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr.   Zuzana   Nebusová konateľ 01/2020 x 146/2020_RSP 01.06.2020 A

136 Losstav, s. r. o. 36 737 984 Púchovská 19/18 Streženice 020 01 Púchov Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Púchovská 19/18 Streženice 020 01 0911 546 932 - losstav@losstav.sk

pokrývačské práce plechovými krytinami, klampiarske práce, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, zámočnícke práce, 

zváračské práce, maliarske a natieračské práce, betonárske 
práce, lešenárske práce, práce s krovinorezom, výroba 

jednoduchých výrobkov z kovu - lišty záveterné, odkvapové, 
hrebeňové, nohy stĺpa, odvetrávacie hlavice na kanalizácie a 
digestory, odvetrávacie prvky na krytiny, pokrývačstvo, atď.

  

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor viac ako 50% 1/ Štefan   Loduha       
2/Milan   Loduha 

1/konateľ       2/konateľ
01/2012
03/2016

x 147/2020_RSP 01.06.2020 A

137 IPATEX, s.r.o. 45 633 118 Za Havlovci 1814 Liptovský Mikuláš 031 01 Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Za Havlovci 1814 Liptovský Mikuláš 031 01 0905 928 895 - ipa@vysivanie-lm.sk

Textilná výroba, odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho 
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamné a 

marketingové služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Milan   Kögel konateľ 7/2010 x 148/2020_RSP 01.06.2020 A

138 ZBOR - STAV, s.r.o. 52 707 687 Lesná 10 Zborov 086 33 Bardejov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Lesná 10 Zborov 086 33 0908 841 027 - zborstavsro@gmail.com

Prípravné práve k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, výroba výrobkov z betónu, sadry a 
cementu, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z 
kovu, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku,slamy 

prútia a ich úprava, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr.Peter Hudák, PhD. konateľ 10/2019 x 149/2020_RSP 01.06.2020 A

139 IZONES, s.r.o. 36 829 251 Ulica Ľ. Ondreja 17A/1905 Prievidza 971 01 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Ulica Ľ. Ondreja 17A/1905 Prievidza 971 01 0918 844 900 - izonessk@gmail.com

Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v 
rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu v 
rozsahu voľných živností, maliarske, natieračské práce, 

vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním, lešenárske 
práce - montáž a demontáž lešenia, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 75% Jaroslav Šimko konateľ 09/2007 x 150/2020_RSP 01.06.2020 A

140 M-HAND s.r.o. 51 429 136 Kuzmányho   923/25 Považská Bystrica  017 01 Považská Bystrica  Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Volgogradská 2 Martin - Priekopa 036 08 0948 246 826 - mp.sklenka@gmail.com
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, 
baliace činnosti, manipulácia s tovarom, administratívne 

služby, reklamné a marketingové služby, atď.
integračný podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb
poradný výbor viac ako 50% Mgr.   Martina   Pavlíková konateľ 02/2018 x 151/2020_RSP 01.06.2020 A

141 SP-Cesty s.r.o. 52 849 121 Na Homôlke II/313 Valaliky  044 13 Košice - okolie Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Na Homôlke II/313 Valaliky  044 13 0907 472 899 - spcesty@centrum.sk

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 
interiér, Čistiace a upratovacie služby, Nákladná cestná 

doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 
t vrátane prípojného vozidla, Opracovanie drevnej hmoty a 
výroba komponentov z dreva, Oprava osobných potrieb a 
potrieb pre domácnosť, Podnikanie v oblasti nakladania s 

iným ako nebezpečným odpadom, Diagnostika kanalizačných 
potrubí a čistenie kanalizačných systémov, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Lenka Hiľovská konateľka 02/2020 x 152/2020_RSP 01.06.2020 A

142 HARIKOE s.r.o. 50 557 955 Židlovo 414/5 Brezno 977 01 Brezno Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Židlovo 414/5 Brezno 977 01 0915 99 66 39 - jorcik@jomar.sk

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 
podujatí,prevádzkovanie športových, zariadení a zariadení 
slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prevádzkovanie 

kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,čistiace a 
upratovacie služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Martin Jorčík konateľ 10/2016 x 154/2020_RSP 04.06.2020 A

143 ASSR, s.r.o. 51 649 721 Lipová alej 1 Plaveč 065 44 Stará Ľubovňa Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Lipová alej 1 Plaveč 065 44 0905 523 836 - rpenazzi@as-sr.sk

Poskytovanie služieb osobného charakteru, Poskytovanie 
sociálnych služieb, Dopravná zdravotná služby, 

Administratívne služby, Čistiace a upratovacie služby, Oprava 
osobnýh potrieb pre domácnosť, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr.   Renáta   Penazzi konateľka 05/2018 x 155/2020_RSP 08.06.2020 A

144 SERIOUS COFFEE s.r.o. 52 469 522 Tallerova 4 Bratislava - mestská časť Staré 
Mesto

811 02 Bratislava Bratislavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Skladová 8 Prievidza 971 01 0905 292 111 - ondrej.vazny@gmail.com

Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, výroba 
jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich 

úprava, oprava a údržba, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ondrej Vážny konateľ 06/2019 x 156/2020_RSP 08.06.2020 A



145 Flowie, s.r.o. 52 963 276 Východná 301/40 Prievidza 971 01 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Východná 301/40 Prievidza 971 01 0905 520 518 - flowie@flowie.sk

Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, výroba 
jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich 

úprava, oprava a údržba, výroba a opracovanie jednoduchých 
výrobkov z kovu, výroba chemikálií, chemických vlákien, 
plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov,  atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Jaroslav Mäsiar konateľ 03/2020 x 157/2020_RSP 15.06.2020 A

146 Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. 53 056 094 Nová Bošáca 79 Nová Bošáca 913 08 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Nová Bošáca 79 Nová Bošáca 913 08 0902 405 053 - jan.zucha@nova-bosaca.dcom.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb a výroby, čistiace a upratovacie služby, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Ján Žucha konateľ 05/2020 x 158/2020_RSP 15.06.2020 A

147 SortPro s.r.o. 46 638 628 Cukrovarská 13/24 Trebišov 075 01 Trebišov Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Cukrovarská 13/24 Trebišov 075 01 0948 049 513 - viktorlopatnik@gmail.com

Technické testovanie, meranie, analýzy, povrchová úprava 
kovových výrobkov, baliace činnosti, manipulácia s tovarom, 
skladovanie, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

čistiace a upratovacie služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Viktor Lopatník
Michal Ferkanin

konateľ
konateľ

04/2012
03/2017

x 159/2020_RSP 15.06.2020 A

148 PAPUČA VK s.r.o. 53 034 945 Slovenské Ďarmoty 141 Slovenské Ďarmoty 991 07 Veľký Krtíš Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Venevská 28/765 Veľký Krtíš 990 01 0908 608 798 - ruzenka.simonova@gmail.com

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s 
predajom na priamu konzumáciu, kúpa tovaru na účely jeho 
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), reklamné a 
marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, 

prenákom hnuteľných vecí

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Rozália Šimonová konateľka 04/2020 x 160/2020_RSP 15.06.2020 A

149 NB služby,s.r.o.
                        

53 004 027 
Družstevná 367/1 Nedožery - Brezany 972 12 Prievidza Trenčiansky 

samosprávny kraj
spoločnosť s ručením obmedzeným Družstevná   367/1 Nedožery - Brezany 972 12 0905 823 555 - obec.ned_brez@stonline.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
/maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
/veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, reklamné a marketingové služby, 
prieskum trhu a verejnej mienky, prípravné práce k realizácii 

stavby,uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie 
stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
sťahovacie služby,čistiace a upratovacie služby,atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Jaroslav Pekár, PhD. konateľ 04/2020 x 161/2020_RSP 18.06.2020 A

150 MannaFactory s.r.o. 52 941 051 Latorická 4 Bratislava 821 06 Bratislava Bratislavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Latorická 4 Bratislava 821 06 0911 085 500 - szili.csefalvay@gmail.com

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby, služby požičovní, prenájom hnuteľných vecí, 

administraívne služby, výroba potravinárskych výrobkov, 
vedenie účtovníctva

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Szilárd Laszló Cséfalvay konateľ 03/2020 x 162/2020_RSP 01.07.2020 A

151 MB TRANS SLOVAKIA, spol. s.r.o. 53 024 672 Mojš 74 Mojš 010 01 Žilina Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Mojš 74 Mojš 010 01 0948 155 072 - begisk@gmail.com

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou 
hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, skladovanie, 

vykonávanie odťahovej služby, sťahovacie služby, 
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla, 

kuriérske služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Michal Begičevič konateľ 04/2020 x 163/2020_RSP 01.07.2020 A

152 JA life s.r.o. 50 670 891 Pletiarska 10/A Banská Štiavnica 969 01 Banská Štiavnica Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Pletiarska 10/A Banská Štiavnica 969 01 0902 903 290 - jankoteren46@gmail.com

Stolárstvo, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Ubytovacie 
služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a 

polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach 
s kapacitou do 10 lôžok, Prevádzkovanie výdajne stravy,  
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť - pranie a 

žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu, atď.

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb                 poskytovanie sociálnej 
pomoci a humanitárnej starostlivosti

poradný výbor 100% Ján Teren konateľ 01/2017 x 164/2020_RSP 
165/2020_RSP

03.07.2020 A

153 KNK PLUS výrobné družstvo 47 151 994 Majerská cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica Banskobystrický 
samosprávny kraj

družstvo Majerská cesta 73 Banská Bystrica 974 01 0905 512 546 - pipiska@knkplus.sk

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, baliace 
činnosti, manipulácia s tovarom, výroba bytových doplnkov, 

výroba jednoduchých výrobkov z kovu, čistiace a upratovacie 
služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% 1/ Ing. Tipor Pipíška         
 2/ Ing. Libuša Hajdučeková

1/ predseda 
predstavenstva          2/ 

podpredseda 
predstavenstva 

09/2014          
09/2014

x 166/2020_RSP 06.07.2020 A

154 Služby Cífer s.r.o. 47 843 942 Nám. A. Hlinku 31 Cífer 919 43 Trnava Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Pác 126 Cífer 919 43 0915 930 737 - sluzbycifer@cifer.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, 
prevádzkovanie športových zariadení, čistiace a upratovacie 

služby, fotografické služby, služby požičovní, stavebné 
cenárstvo, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre 

výdajne

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb 
poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 

prezentácia duchovných a kultúrnych 
hodnôt

- vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry

- tvorba a ochrana životného 
prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva

poradný výbor 100% Mgr. Ján Gašpárek konateľ 10/2016 x 167/2020_RSP 
168/2020_RSP

07.07.2020 A

155 Obecný podnik Sap, s r.o. 53 076 036 Sap 48 Sap     930 06 Dunajská Streda Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Sap 48 Sap     930 06 0915 055 630 - obecsap@obecsap.eu

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská 
činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,vydavateľská 

činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, čistiace a 
upratovacie služby, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), oprava osobných 
potrieb a potrieb pre domácnosť, atď., poskytovanie služieb 

osobitného charakteru

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby

- tvorba a ochrana životného 
prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva

poradný výbor 100% Imrich   Berecki konateľ        5/2020 x 169/2020_RSP 
170/2020_RSP

07.07.2020 A

156 MINORITAS s.r.o. 52 889 840 Rastislavova 12 Nitra 949 01  Nitra Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Rastislavova 12 Nitra 949 01  0901 709 990 - info@eurotoner.sk Čistiace a upratovacie služby, textilná výroba, odevná výroba, 
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Melinda Mikleová        
2/ Erich Mikle  

1/ konateľka       
2/ konateľ

02/2020          
02/2020

x 171/2020_RSP 09.07.2020 A

157 SVDM, s.r.o. 52 433 897 Ulica Hospodárska 45 Trnava 917 01 Trnava Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Starohájska 1 Trnava 917 01 0904 849 122 - obchodik@sauvedom.sk

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

(veľkoobchod), poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v 
spojení s predajom na priamu konzumáciu, poskytovanie 
obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských 
podujatiach, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a 

zábavných zariadení, atď.

všeobecný registrovaný 
sociálny podnik  

poskytovanie spoločensky prospešnej 
služby

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 
prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt                          -poskytovanie 
sociálnej pomoci a humanitárna 

starostlivosť                - vzdelávanie, 
výchova a rozvoj telesnej kultúry

- tvorba a ochrana životného 
prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva 

poradný výbor 100% Simona Hlaváčová konateľka    6/2019 x 172/2020_RSP 09.07.2020 A

158 OP Varadka, s.r.o. 53 067 347 Varadka 23 Nižná Polianka 086 36 Bardejov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Varadka 23 Nižná Polianka 086 36 0903 446 449 - starosta@varadka.sk

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
výroba potravinárskych výrobkov, odevná výroba, chov 

vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v lesníctve a 
poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba 

komponentov z dreva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Andrej Kurimský konateľ      5/2020 x 173/2020_RSP 09.07.2020 A

159 KZO, s.r.o. 53 034 678 Dariny Kraľovenskej 65 Likavka 034 95 Ružomberok Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Dariny Kraľovenskej 65 Likavka 034 95 0911 166 429 - o.loviska@gmail.com
Prevádzkovanie výdajne stravy, administratívne služby. 

Výroba nápojov, výroba potravinárskych výrobkov, vedenie 
účtovníctva, prenájom hnuteľných vecí

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ondrej Loviška konateľ      04/2020 x 174/2020_RSP 09.07.2020 A

160 SOCIAL WORK s.r.o. 53 042 093 Obchodná 4 Stará Ľubovňa 064 01 Stará Ľubovňa Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Vyšné Ružbachy 69 Vyšné Ružbachy 065 02 0905 523 111 - annahirjakova@gmail.com
Výroba potravinárskych výrobkov, uskutočňovanie stavieb a 

ich zmien, čistiace a upratovacie služby, verejné obstarávanie, 
prevádzkovanie cestovnej agentúry, informačná činnosť

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Anna Hirjaková konateľka 05/2020 x 175/2020_RSP 09.07.2020 A

161 Naburalsom s.r.o. 52 735 532 Sama Chalupku 295/2 Prievidza 971 01 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Sama Chalupku 295/2 Prievidza 971 01 0904 969 239 - vlado118@centrum.sk

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave, služby požičovní, 
administratívne služby, čistiace a upratovacie 

služby,uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 
realizácií stavby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Vladimír Reisel konateľ      11/2019 x 176/2020_RSP 09.07.2020 A

162 B a B spol. s.r.o. 31 607 004 Okružná 99 Nitrianske Rudno 972 26 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Okružná 99 Nitrianske Rudno 972 26 0915 868 111 - bab@babstavebniny.sk

cestná verejná doprava tovaru, /nákladná taxislužba/ vývoz 
odpadu, obchodná činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie - 

mimo predajne, sprostredkovanie obchodu a služieb, 
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a 
poddodávok, zámočnícke práce, klampiarske práce, 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51%
1/ Anton Blaho

2/ Branislav Blaho                 
3/ Ing. Róbert Blaho

1/ konateľ
2/ konateľ                    
3/ konateľ

06/1996
11/2009                       
11/2009

x 177/2020_RSP 09.07.2020 A

163 KORCHI PLUS s.r.o. 52 856 143 Gazdovský rad 38/43 Šamorín 931 01 Dunajská Streda Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 64 Šamorín 931 01 0907 893 936 - jpk.integral@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), Sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov, Reklamné a marketingové služby

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik  

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby

- tvorba a ochrana životného 
prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva - výskum, vývoj, 
vedecko-technické služby a 

informačné služby 

poradný výbor 100% Ilona Korchaník konateľka 02/2020 x 178/2020_RSP
179/2020_RSP

09.07.2020 A

164 E L S T R O T E , spol. s r.o.. 30 222 915 Dolná Mariková   551 Dolná Mariková     018 02 Považská Bystrica Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Dolná Mariková   551 Dolná Mariková     018 02 0915 844 603 - elstrote@elstrote.sk

Výroba obuvi mimo ortopedickej, výroba odevov a odevných 
doplnkov (pracovná odev, kožené odevy), veľkoobchod. a 

maloobchod. činnosť, výroba automobilových bezpečnostných 
pásov, zámočníctvo, kovoobrábanie, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% 1/ Pavel  Striženec          2/Ing. Peter 
Striženec 

1/konateľ        
2/konateľ

08/1991 x 180/2020_RSP 15.07.2020 A

165 Printmania s.r.o. 46 046 453 Bojnická cesta 24 Prievidza 971 01 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Športova 615 Nitrianske Rudno 972 26 0911 882 977 - info@printmania.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, Činnosť podnikateľských, organizačných a 

ekonomických poradcov, Reklamné a marketingové služby, 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a služby, 

Marketingové poradenstvo, Administratívne služby, Vedenie 
účtovníctva, Baliace činnosti, manipulácia s tovarom, Baliace 

činnosti, manipulácia s tovarom 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Filip Znamenak konateľ      07/2017 x 181/2020_RSP 15.07.2020 A

166 Obecný podnik Beloveža s. r. o. 52 697 223 Beloveža 94 Hažlín 086 14 Bardejov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Beloveža 94 Hažlín 086 14 0915 910 444 - starosta.beloveza@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, sťahovacie služby, nákladná cestná 
doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 

t vrátane prípojného vozidla, prenájom hnuteľných vecí, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vŕtanie studní s dĺžkou do 

30 m, prípravné práce k realizácii stavby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Jozef Kostura konateľ      10/2019 x 182/2020_RSP 23.07.2020 A

167  
ČAJKO, s. r. o., r. s. p.

52 910 687 Hniezdne 269 Hniezdne 065 01 Stará Ľubovňa Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hniezdne 269 Hniezdne 065 01 0907 057 235 - cajkova68@gmail.com

 
Prípravné práce k realizácii stavby, úskutočňovanie stavieb a 

ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 
exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby, čistiace a upratovacie služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ladislav Čajko konateľ      05/2020 x 183/2020_RSP 23.07.2020 A

168 Zlatá priadka, n.o. 51 106 744 Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2545/20 Trnava 917 01 Trnava Trnavský 
samosprávny kraj

nezisková organizácia Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2545/20 Trnava 917 01 0915 359 155 - uzlatejpriadky@gmail.com

Vzdelávanie v oblasti tradičnej slovenskej kultúry a 
umeleckých remesiel formou kurzov, školení,kreatívnych 
dielní a táborov, prednášok, exkurzíí a výstavnej činnosti, 
ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remesliel, predaj 
ľudových umeleckých a remeselnických výrobkov,atď.

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby                           - 

tvorba, rozvoj,ochrana,obnova a 
prezentácia duchovných a kultúrnych 
hodnôt                          - vzdelávanie, 

výchova a rozvoj telesnej kultúry

poradný výbor 100% Mgr. Štofejová Monika riaditeľka  09/2017 x 184/2020_RSP 
185/2020_RSP

01.08.2020 A

169 WELLNEA, s.r.o. 44 645 643 Lichnerova 41 Senec 903 01 Senec Bratislavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Lichnerova 41 Senec 903 01 0907 529 449 - nora@wellnea.sk

Masérske služby, pedikúra, pánske, dámske a detské 
kaderníctvo, služby súvisiace so skrášľovaním tela, 

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a 
rekondíciu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,  atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/PhDr.Elena Kopcová,PhD.       2/Nora 
Horváthová  

1/konateľka        
2/konateľka

02/2009 x 186/2020_RSP 01.08.2020 A

170 MEDIANA, s.r.o. 36 396 575 Podhora 16 Ružomberok 034 01 Ružomberok Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Podhora 16 Ružomberok 034 01 0907 230 300 - mediana@mediana.sk

Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej 
živnosti , sprostredkovateľská činnosť, maloobchod v rozsahu 
voľnej živnosti,fotografické služby,  pánske, dámske a detské 
kaderníctvo, pedikúra,služby súvisiace so skrášľovaním tela, 

poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú 
hygienu,  atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/Mgr. Stanislav Surový       
2/Mgr. Lucia Surová  

1/konateľ        
2/konateľka

01/2001 x 187/2020_RSP 01.08.2020 A

171 ADVENTIM n.o. 50 456 458 Nám. SNP 197/45 Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda Trnavský 
samosprávny kraj

nezisková organizácia Komenského 1219/1 Dunajská Streda 929 01 0911 957 817 - adventimnonprofit@gmail.com

Organizovanie bezplatných kurzov výroby "hand made" 
výrobkov pre študentov, ako aj širokú verejnosť, 

organizovanie seminárov v oblasti získavania a rozvoja 
mäkkých manažérskych zručností pre široký okruh 

zamestnancov ,atď.

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby                                                     

- vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry

poradný výbor 100% PhDr. Andrea Olejníková, DiS., MBA riaditeľka  08/2016 x 188/2020_RSP 
189/2020_RSP

01.08.2020 A



172 Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o.; skrátený názov: KSHS, s. r. o 53 076 354 Horná Súča 233 Horná Súča 913 33 Trenčín Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Horná Súča 233 Horná Súča 913 33 0918 500 836 - juraj.ondracka@hornasuca.sk

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie 

drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba 
nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, 
sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých 

výrobkov z kovu, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie 
kanalizačných systémov 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Juraj Ondračka konateľ 06/2020 x 190/2020_RSP 01.08.2020 A

173 JASPIRE s. r. o. 47 223 740 Radničné námestie č. 1 Pezinok 902 01 Pezinok Bratislavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Radničné námestie č. 1 Pezinok 902 01 0903 739 888 - jaspire.office@gmail.com

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

(veľkoobchod), služby súvisiace so skrášľovaním tela, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, poskytovanie 
služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 
konzumáciu, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a 

iných spoločenských podujatiach

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Janka Porubanová konateľka 05/2020 x 191/2020_RSP 01.08.2020 A

174 CRAFT PRODUCTION, s.r.o. 52 949 923 Vavrinca Benedikta Nedožerského   103/47 Nedožery-Brezany  972 12 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Vavrinca Benedikta Nedožerského   103/47 Nedožery-Brezany  972 12 0904 322 222 - craftproductionrsp@gmail.com

Prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v 
oblasti obchodu, služieb, výroby, Kúpa tovaru na účely jeho 
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), počítačové služby 
a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 

čistiace a upratovacie služby,  atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing.   Rastislav   Kubovič konateľ        4/2020 x 192/2020_RSP 01.08.2020 A

175 APZ Liptovský Hrádok, n.o. 42 168 350 Hradná 528/13  Liptovský Hrádok 033 01 Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny 
kraj

nezisková organizácia J. Martinku 877 Liptovský Hrádok 033 01 0918 343 762 - prvosienkadielna@gmail.com
textilná výroba, výroba suvenírov, darčekových a reklamných 

predmetov, strojové šitie, nažehľohvanie, navliekanie, 
maľovanie, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Jana Badáňová riaditeľ 11/2008 x 193/2020_RSP 01.08.2020 A

176 BOBGRASS s.r.o. 50 372 386 Valča 207 Valča 038 35  Martin Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Železničná 12 Vrútky 038 61 0918 383 390 - matej.novotny@balteus.sk

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná 

vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 
vozidla, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie 

stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Boris Tomčány konateľ        06/2017 x 194/2020_RSP 04.08.2020 A

177 Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja s.r.o. 53 000 064 Námestie Maratónu mieru 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 042 66  Košice Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Námestie Maratónu mieru 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 042 66  0910 467 135
055/7268280

- zuzana.nemcova2@vucke.sk

Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť, 

stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie 
elektrických zariadení, čistiace a upratovacie služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Zuzana Nemcová konateľka 03/2020 x 195/2020_RSP 05.08.2020 A

178 Súčasť života, s.r.o. 53 103 963 Telgárt 82 Telgárt  976 76 Brezno Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Telgárt 82 Telgárt  976 76 0911 313 132 - info@sucastzivota.sk

Výroba potravinárskych výrobkov, výroba jednoduchých 
výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a 
údržba, výroba bižutérie a suvenírov,  výroba hračiek a hier,  

výroba sviečok a tieniacej techniky, sprostredkovateľská 
činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,  atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Beata Bobulova konateľ        6/2020 x 196/2020_RSP 05.08.2020 A

179 Dvakrát dobre, občianske združenie 42 344 310 Pribišova 286/7 Spišský Hrhov 053 02 Levoča Prešovský 
samosprávny kraj

občianske združenie ČSA 280/33 Spišský Hrhov 053 02 0908 383 782 - megi9705@hotmail.com

Rozvoj a podpora krajčírskeho remesla a jeho 
prevádzkovania, podpora a vykonávanie komunitných aktivít 

charitatívneho charakteru v ekonomicky najmenej rozvinutých 
regiónoch Slovenska, rozvoj a podpora sociálneho podnikania, 

ako aj zvyšovanie povedomia spoločnosti v oblasti 
krajčírskeho remesla, sociálneho podnikania v regiónoch 

Slovenska a charitatívnej činnosti

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Magdaléna Čurillová predsedníčka 05/2020 x 197/2020_RSP 05.08.2020 A

180 Sociálny podnik Lenka s. r. o. 52 541 584 Lenka 89 Lenka 980 50 Rimavská Sobota Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Lenka 89 Lenka 980 50 0918 540 838 - chrumex@azet.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), opracovanie drevnej hmoty a výroba 

komponentov z dreva, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb v lesníctve a 
poľovníctve, úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a 

ich úprava, prípravne práce k realizácii stavby, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné 

práce pri realizácii exteriérov a interiérov

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby                                                     

- vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry

- tvorba a ochrana životného 
prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva

poradný výbor 100% Ing. František Kurilla , DrSc.
Štefan Koncz

1/ konateľ
2/ konateľ

07/2019
07/2019

x 198/2020_RSP
199/2020_RSP

05.08.2020 A

181 TK HORSE SPORT s. r. o. s. p. 53 079 434 Kružnianska 763 Brzotín 048 01 Rožňava Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Kružnianska 3014 Brzotín 049 51 0907 667 886 - restauracia@konskydvor.sk

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na 
priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, 

poskytovanie služieb osobného charakteru, čistiace a 
upratovacie práce, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 

poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby                                                     

- vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry

poradný výbor 100% Ing. Tomáš Králik
MVDr. Eva Csernoková

1/ konateľ
2/ konateľka

03/2020
03/2020

x 200/2020_RSP
201/2020_RSP

05.08.2020 A

182 MIJAST s.r.o. 53 099 311 Valaliky III/117 Valaliky 044 13 Košice - okolie Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Valaliky III/117 Valaliky 044 13 0940 372 533 - asirilova@gmail.com

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
výroba potravinárskych výrobkov, diagnostika kanalizačných 
potrubí a čistenie kanalizačných systémov, uskutočňovanie 

stavieb a ich zmien, čistiace a upratovacie služby, 
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Anna Delimanová konateľka 06/2020 x 202/2020_RSP 07.08.2020 A

183 WACHUMBA ck, s.r.o. 45 284 601 P. Mudroňa 1 Martin 036 01 Martin Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným P. Mudroňa 1 Martin 036 01 0918 383 390 - info@wachumba.eu

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie, kúpa tovaru na účely 
jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
sprostredkovanie obchodu, sprostredkovanie výroby, 
sprostredkovanie služieb, činnosť podnikateľských, 

organizačných a ekonomických poradcov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Jakub Hlaváč konateľ 06/2010 x 203/2020_RSP 11.08.2020 A 3.11.2020

184 FALCO MANUFACTURING, s. r. o. 53 108 281 Špitalská 4 Banská Štiavnica 969 01 Banská Štiavnica Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Špitalská 4 Banská Štiavnica 969 01 0903 955 883 - robert@falcoholsters.com

Odevná výroba, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 

výroby, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, 
prútia a ich úprava, oprava a údržba, reklamné a 

marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, 
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým 

spracovaním údajov, textilná výroba

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Róbert Kováč konateľ 06/2020 x 204/2020_RSP 14.08.2020 A

185 M.J.K. - SLOVPIL s.r.o. 36 319 007 Pionierska 404/43 Čachtice 916 21 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Častkovce 420 Částkovce 916 27 0915 275 668 - info@mjkslovpil.sk

Výroba píliarska, impregnácia dreva, sušenie a štiepkovanie, 
výroba paliet a drevených obalov, výroba drobných výrobkov 
ozdobného a úžitkového charakteru, výroba drevených brikiet, 

ťažba a zvoz dreva, výroba nábytku neremeselná - montáž 
nábytku, výroba hier a hračiek, maloobchodná činnosť v 

rozsahu voľnej živnosti

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% 1/ Mgr. Jaroslav Kubrický
2/ BSBA. Lucia Ondrejechová Kubrická

1/ konateľ
2/ konateľka

06/2001
04/2015

x 205/2020_RSP 19.08.2020 A

186 Handy služby, s.r.o. 53 126 246 Včelinec 5 Rimavská Sobota 979 01 Rimavská Sobota Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Ožďany 65 Ožďany 980 11 0907 321 537 - dalibormaksi@gmail.com

 
Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, 

ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, 
nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích 
zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, kúpa tovaru na účely 
jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 

výroby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Dalibor Makši konateľ 06/2020 x 206/2020_RSP 19.08.2020 A

187 Občianske združenie "POKROK LM" 50 475 509 Jánošíkova 425/19 Liptovský Mikuláš 031 01 Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny 
kraj

občianske združenie Jánošíkova 425/19 Liptovský Mikuláš 031 01 0903 682 322 - backfit.lm@gmail.com
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, 

vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, služby na 
podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Marek Madliak predseda 05/2020 x 207/2020_RSP 19.08.2020 A 1.12.2020

188 AIMI, s.r.o. 35 782 838 Hybešova 51 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 Bratislava Bratislavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hybešova 51 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 0948 822 499 - aimi@aimi.sk

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru za 
účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v 

rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu, služieb a 
výroby, automatizované spracovanie dát, čistenie 

priemyselných objektov, reklamná činnosť, masérske služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Michal Kubala konateľ 06/2008 x 208/2020_RSP 24.08.2020 A

189 ALL KIDS spol s.r.o. 48 290 815 gen. Goliana 6003/4 Trnava  917 02 Trnava Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Markovičová 1/H Trnava 917 01 0918 153 430 - allkids.r.o@gmail.com

Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné 
práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Zhotovovanie 

mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa 
predložených návrhov, Čistiace a upratovacie služby, 

Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a 
športových podujatí, atď.

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb,  poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby        

  - vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry

poradný výbor 100% 1/ Mgr.   Anna   Klasová                                                                                                
2/ Libuša Kurjanová

konateľka
konateľka

09/2015                                
09/2015

x 209/2020_RSP                            
210/2020_RSP

24.08.2020 A

190 ekki s. r. o. 52 841 626 Pstruhárska 785/5 Handlová  972 51 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Pstruhárska 785/5 Handlová  972 51 0915 883 066 - martin.zabensky33@gmail.com

Textilná výroba, Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z 
plastov, Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a 
knihárske práce, Výroba obuvi a komponentov obuvi s 
výnimkou ortopedickej obuvi, Výroba zdravotníckych 

pomôcok, atď. 

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Martin Žabenský konateľ 02/2020 x 211/2020_RSP 24.08.2020 A

191 CHUŤ BIO,s.r.o. 53 115 503 1.mája 193/55 Rozhanovce  044 42 Košice - okolie Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným 1.mája 193/55 Rozhanovce  044 42 0904 655 693 - martavanova9@gmail.com

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na 
priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, Ubytovacie 

služby bez poskytovania pohostinských činností, 
Prevádzkovanie výdajne stravy, Čistiace a upratovacie služby, 
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 

podujatí, atď.   

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Bc. Marta Vaňová konateľka 06/2020 x 212/2020_RSP 24.08.2020 A

192 Obecné služby Polhora, s. r. o. 53 067 941 Hlavná 66/62 Pohronská Polhora 976 56 Brezno Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hlavná 66/62 Pohronská Polhora 976 56 048 6189367             0910 
903 025

- obecne.sluzby@ppolhora.sk

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, Výroba 

jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia, a ich 
úprava, oprava a údržba, Prípravné práce k realizácii stavby, 

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 
interiérov, Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 

atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Dušan Nepšinský konateľ 05/2020 x 213/2020_RSP 24.08.2020 A

193 ŠIŇO, o.z. 53 044 355 Diviacka Nová Ves č. 124 Diviacka Nová Ves 972 24 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

občianske združenie Diviacka Nová Ves č. 124 Diviacka Nová Ves 972 24 0905 418 498 - lubica@diviacka.sk

Poskytovanie čistiarne, práčovne, poskytovanie upratovacích 
prác, poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a 

starších osôb, prevádzkovanie bufetu, kultúrnych a 
spoločenských zariadení, prevádzkovanie športových 

zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 
atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% PhDr. Ľubica Geczyová predseda 06/2020 x 214/2020_RSP 28.08.2020 A

194 JAS Bardejov, s. r. o. 53 168 135 Duklianska 19 Bardejov 085 01 Bardejov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Duklianska 19 Bardejov 085 01 0902 435 238 - jasbardejov@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, odevná výroba, výroba obuvi a 
komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi, 

spracovanie kože, textilná výroba, výroba výrobkov z gumy a 
výrobkov z plastov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Miriama Matysová konateľka 07/2020 x 215/2020_RSP 04.09.2020 A

195 Obecný podnik Močenok, s. r. o. 53 196 929 Andreja Hlinku 484/10A Močenok 951 31 Šaľa Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Sv. Gorazda 629/82 Močenok 951 31 0915 712 593 - sekretariat@mocenok.sk

Organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských 
podujatí, čistiace a upratovacie práce, poskytovanie služieb v 

poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb 
osobného charakteru, prípravné práce k realizácii stavby, 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné 
práce pri realizácii exteriérov a interiérov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% PaedDr. Roman Urbánik konateľ 07/2020 x 216/2020_RSP 04.09.2020 A



196 ATAX SERVICE s.r.o. 50 679 201 Szabóova 502/18 Vinica 991 28 Veľký Krtíš Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Novohradská 999/22 Veľký krtíš 990 01 0907 625 825 - fgyurasz@gmail.com

Vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných 
a ekonomických poradcov, administratívne služby, reklamné a 
marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, kúpa 

tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, prenájom nehnuteľností spojený s 
poskytovaním iných než základných služieb spojených s 

prenájmom

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 60% 1/ Ing. Florian Gyurász
2/ Ing. Eva Samošová

1/ konateľ
2/ konateľka

01/2017
07/2020

x 217/2020_RSP 04.09.2020 A

197 Dúha VR s. r. o. 53 027 353 Vyšné Ružbachy 125 Vyšné Ružbachy 065 02 Stará Ľubovňa Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Vyšné Ružbachy 125 Vyšné Ružbachy 065 02 0918 531 939 - branobeno@yahoo.com
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na 

priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, 
prevádzkovanie čistiarne a práčovne

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Branislav Beňo konateľ 04/2020 x 218/2020_RSP 04.09.2020 A

198 Košiare s. r. o. 51 634 147 Námestie SNP 3/3 Rajec 015 01 Žilina Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Námestie SNP 3/3 Rajec 015 01 0907 414 246 - katpol@email.cz

Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb 

súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb 
v lesníctve a poľovníctve, kúpa tovaru na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% MVDr. Katarína Polačková konateľka 03/2018 x 219/2020_RSP 11.09.2020 A

199 VB SP s. r. o. 53 088 247 Priemyselná 936/3 Krupina 963 01 Krupina Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Priemyselná 936/3 Krupina 963 01 0907 854 588 - vbsp.sro@gmail.com

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, skladovanie, kúpa tovaru 
na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, nákladná cestná doprava 
vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, 
čistiace a upratovacie služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Michal Veróny konateľ 06/2020 x 220/2020_RSP 11.09.2020 A

200 LN Trade pod Sitnom, s. r. o. 53 128 966 Ulica A. Kmeťa 2 Banská Štiavnica 969 01 Banská Štiavnica Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Počúvadlianske jazero 62 Banská Štiavnica 969 01 0911 772 771 - peter.ernek@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, služieb, výroby, vykonávanie mimoškolskej 

vzdelávacej činnosti, organizovanie športových, kultúrnych a 
iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, 

spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie 
športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a 

rekondíciu

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb  

poradný výbor 100% Mgr. Peter Ernek konateľ 07/2020 x 221/2020_RSP 11.09.2020 A

201 STEFANI n.o. 45 743 517 Žarnovica 66 Žarnovica 966 81 Žarnovica Banskobystrický 
samosprávny kraj

nezisková organizácia Bystrická 22 Žarnovica 966 81 0904 648 712 - lucia.vrtikova24@gmail.com

Humanitárna starostlivosť, rozvoj a ochrana duchovných a 
kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže 

vrátane organizovania telesnej výchovy a šporutu pre deti a 
mládež, poskytovanie sociálnych služieb, tvorba a ochrana 

životného prostredia

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby

-tvorba a ochrana životného prostredia 
a ochrana zdravia obyvateľstva

poradný výbor 100% Ing. Lucia Vrtíková riaditeľ 09/2019 x 222/2020_RSP
223/2020_RSP

11.09.2020 A

202 PSML s. r. o. 52 383 318 Moravské Lieskové 657 Moravské Lieskové 916 42 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Moravské Lieskové 657 Moravské Lieskové 916 42 0918 287 119 - psml@moravskelieskove.sk

Prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie 
prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie, kúpa 

tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod), prenájom nehnuteľností spojený s 
poskytovaním iných než základných služieb spojených s 

prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, Podnikanie v oblasti 
nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Róbert Palko konateľ 05/2019 x 224/2020_RSP 11.09.2020 A

203 RENOP, spol. s r.o. 31 598 170 Liptovská Teplá Liptovská Teplá  034 83 Ružomberok Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Liptovská Teplá Liptovská Teplá  034 83 044 439 2200 - renop@renop.sk

Veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom a šrotom, 
výroba gumových a plastických produktov, protektorovanie a 

opravy gumových pneumatík, veľkoobchod s gumovými a 
plastickými výrobkami, pneumatikami, špecializovaný obchod - 

s gumovými a plastickými výrobkami, pneumatikami, 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmivýkup, zber a 

renovácia pneumatík, pneuservis

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Viliam Baďo konateľ 07/2010 x 225/2020_RSP 17.09.2020 A

204 Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. 53 189 574 Zborov nad Bystricou 233 Zborov nad Bystricou 023 03 Čadca Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Zborov nad Bystricou 233 Zborov nad Bystricou 023 03 0911 484 401 - marcel.komanec@zborovnadbystricou.sk

Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, výroba nekovových minerálnych 
výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, úprava 

nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, 
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s 

predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne 
stravy

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Marcel Kormanec konateľ 08/2020 x 226/2020_RSP 17.09.2020 A

205 Matky v práci, s.r.o. 47 459 841 Pod Juhom 7666/26 Trenčín 911 01 Trenčín Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Pod Juhom 7666/26 Trenčín 911 01 0918 697 495 - matkyvpraci@gmail.com

Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, fotografické 
služby, čistiace a upratovacie služby, administratívne služby, 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, keramická výroba

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Viera Jantošovičová konateľka 10/2013 x 227/2020_RSP 21.09.2020 A

206 Helpo. s.r.o. 53 123 816 Gen. Goliána 6010/25 Trnava 917 02 Trnava Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Gen. Goliána 6010/25 Trnava 917 02 0903 522 983 - helpo@helpo.sk
fin@helpo.sk

Výroba potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, Textilná 
výroba, odevná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z 
dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, 

výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto 
materiálov, výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, 

kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby

- poskytovanie sociálnej pomoci a 
humanitárnej starostlivosti 

- vzdelávanie, výchovy a rozvoja 
telesnej kultúry 

poradný výbor 100% Martin Kostrubanič konateľ 06/2020 x 228/2020_RSP
229/2020_RSP

21.09.2020 A

207 MST trading s. r. o. 53 053 133 Radvaň nad Laborcom 248 Radvaň nad Laborcom 067 01 Medzilaborce Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným A. Warhola 120 Medzilaborce 068 01 0944 728 630 - msttrading@gmail.com

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb 

osobného charakteru, poskytovanie služieb súvisiacich so 
starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb v lesníctve a 

poľovníctve, výroba kŕmnych zmesí

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Štefánia Durilová konateľka 05/2020 x 230/2020_RSP 22.09.2020 A

208 Služby – Medzilaborce s. r. o. 53 040 252 Mierová 329/10 Medzilaborce 068 01 Medzilaborce Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Krásny Brod 72 Medzilaborce 068 01 0910 406 285 - sluzby.ml@gmail.com

 Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja 
nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za 
účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, oprava osobných 
potrieb a potrieb pre domácnosť, kúpa tovaru na účely jeho 
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), poskytovanie 
služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, výroba a 

opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Dominik Hniďak konateľ 04/2020 x 231/2020_RSP 22.09.2020 A

209 Slovenské ľudové umenie – Helena Fekiačová s. r. o. 53 131 088 Záhradná 933/3A Detva 962 12 Detva Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Záhradná 933/3A Detva 962 12 0915 821 874 - kucbelova@parta.sk

Textilná výroba, odevná výroba, reklamné a marketingové 
služby, prieskum trhu a verejnej mienky, kúpa tovaru na účely 
jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), spracovanie 
kože, 

výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a 
ich úprava, oprava a údržba, 
výroba bižutérie a suvenírov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% Helena Fekiačová konateľka 07/2020 x 232/2020_RSP 22.09.2020 A

210 AGRO SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. 53 194 543 Tajná 163 Tajná 952 01 Nitra Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Tajná 163 Tajná 952 01 0904 503 087 - martin.kutalek@agrosp.sk
rastislav.demes@agrosp.sk

Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb v 
lesníctve a poľovníctve, výroba potravinárskych výrobkov, 

výroba nápojov, textilná výroba, výroba chemikálií, 
chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto 

materiálov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Rastislav Demeš
2/ Martin Kutálek

1/ konateľ
2/ konateľ

07/2020
07/2020

x 233/2020_RSP 24.09.2020 A

211 CENTRUM FAUTOR, o.z.  53 129 709 Pravenec 469 Pravenec 972 16 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

občianske združenie Pravenec 469 Pravenec 972 16 0909 163 414 - lukaslamprecht@centrum.sk
Vzdelávanie v oblasti ekonomických vied vrátane účtovníctva 

a podpora znevýhodnených osôb v podnikaní, ako aj 
vzdelávanie v tejto oblasti a ochrana prá týchto osôb

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

demokratická správa 100% Lukáš Lamprecht predseda 07/2020 x 234/2020_RSP 24.09.2020 A

212 Marián Kamien - Restpoint 52 286 851 Košťany nad Turcom 404 Košťany nad Turcom 038 41 Martin Žilinský samosprávny 
kraj

fyzická osoba - podnikateľ Kollárová 7 Turčianske Teplice 039 01 0907 723 529 - robo.vyletel@gmail.com

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na 
priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských 

činností, maloobchod, činnosť podnikateľských, organizačných 
a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby, 

počítačové služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Marián Kamien
2/ Róbert Vyletel

1/ fyzická osoba - 
podnikateľ

2/ zodpovedný zástupca

1/ 03/2019
2/ 10/2019

x 235/2020_RSP 28.09.2020 A

213 Živá Záhrada, s. r. o. 53 226 372 M. R. Štefánika 260/30 Leopoldov 920 41 Hlohovec Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným M. R. Štefánika 260/30 Leopoldov 920 41 0917 454 497 - zivazahradaSK@gmail.com

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, výroba 

potravinárskych výrobkov, výroba nápojov, opracovanie 
drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba 

jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich 
úprava, oprava a údržba, výroba priemyselných hnojív a 

dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov, 
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z 

betónu, sadry a cementu, výroba a opracovanie jednoduchých 
výrobkov z kovu, výroba počítačových, elektronických a 

optických výrobkov

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby

- tvorba a ochrana životného 
prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva
- výskum, vývoj, vedecko-technické 

službya informačné služby
- vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry

poradný výbor 100% 1/ Ing. Juraj Baľák , PhD.
2/ PhDr. Lucia Baľák Lukáňová

1/ konateľ
2/ konateľka

08/2020
08/2020

x 236/2020_RSP
237/2020_RSP

28.09.2020 A

214  
ERCE pack, s.r.o.

  A. H. Škultétyho 89 Veľký Krtíš 990 01 Veľký Krtíš Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným   A. H. Škultétyho 89 Veľký Krtíš 990 01 047/4892314 - info@erce.sk

výroba mlynských výrobkov, výroba pekárenských a 
cukrárenských výrobkov, výroba jednoduchých výrobkov z 
kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, prípravné 
práce k realizácii stavby, kúpa tovaru na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), čistiace a 

upratovacie služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Erika Oravcová konateľka 07/2012 x 238/2020_RSP 01.10.2020 A

215 Drienok s. r. o.   53 123 735   Kollárovo námestie 314/10 Mošovce 038 21 Turčianske Teplice Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným   Kollárovo námestie 314/10 Mošovce 038 21 0910 382 100 - starosta@mosovce.sk

Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, služieb a výroby, informačná činnosť, reklamné a 

marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, 
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 

podujatí, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 
prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry

poradný výbor 100% Ing. Elena Krajčová konateľka 07/2020 x 239/2020_RSP
240/2020_RSP

01.10.2020 A

216 VALÍNEK, s. r. o. 53 148 312 Vyšné Ružbachy 243 Vyšné Ružbachy 065 02  Stará Ľubovňa Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Vyšné Ružbachy 243 Vyšné Ružbachy 065 02  0915 904 773 - obecvr@slnet.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné 

práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a 
upratovacie služby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Peter Martinek konateľ 09/2020 x 241/2020_RSP 01.10.2020 A



217 Agro Grin s.r.o. 51 779 170 Teplička 63 Teplička 052 01  Spišská Nová Ves Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hámor 9002 Nálepkovo 053 33 0944 034 260 - zdennotimmko@gmail.com 

Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja 
nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za 

účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, 
poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba, poskytovanie 
služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien,  prípravné práce k realizácii stavby, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Zdenko Timko konateľ 06/2018 x 242/2020_RSP 09.10.2020 A

218 Obecný sociálny podnik KENDY s. r. o. 53 245 008 Kendice 274 Kendice 082 01 Prešov Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Kendice 274 Kendice 082 01 0903 603 050 - obeckendice@gmail.com

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, Výroba 

jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich 
úprava, oprava a údržba, Diagnostika kanalizačných potrubí a 
čistenie kanalizačných systémov, Uskutočňovanie stavieb a 

ich zmien, Čistiace a upratovacie služby, Organizovanie 
športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, atď.

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Igor Kočiško konateľ 08/2020 x 243/2020_RSP 09.10.2020 A

219 Palatinos, s. r. o. 53 192 711 Pod hájom 1095/76 Dubnica nad Váhom 018 41 Ilava Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Nám. Matice Slovemskej  4262 Dubnica nad Váhom 018 41 0915 920 062 - martaus11@gmail.com

 Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych 

výrobkov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
nebezpečným odpadom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% Jozef Martaus konateľ 08/2020 x 244/2020_RSP 12.10.2020 A

220 Mydláreň TAMARA 53 033 566 Lipová 460/48 Pata 925 53 Galanta Trnavský 
samosprávny kraj

občianske združenie Lipová 460/48 Pata 925 53 0915 956 141 - mydlatamara@gmail.com 

Realizácia verejnoprospešných projektov, zakladanie a 
prevádzkovanie sociálnych podnikov, chránenej dieľne, 
pomoc pri ochrane práv a zlepšení situácie jednotlivých 

členov rodiny, najmä poradenstvom, informačnou a 
vzdelávacou činnosťou, ochrana a podpora zdravia a 

vzdelávania organizovaním kurzov, prednášok, cvičení, 
jazykové a rekvalifikačné kurzy, poskytovanie sociálnych 

služieb, špecializovaného sociálneho poradenstva, poradenstva 
a pomoci, iné aktivity, ktoré sú v súlade s cieľom združenia

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% PhDr. Andrea Tóthová predsedkyňa 06/2020 x 245/2020_RSP 13.10.2020 A

221 COUPE INVEST, s. r. o. 47 220 201 Zámocká 22 Bratislava-Staré Mesto 811 01 Bratislava Bratislavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Priemyselná 12 Žiar nad Hronom 965 01 0905 274 419 - velitel.zhu.zh@zahas-group.sk

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

(veľkoobchod), oprava a kontrola požiarnych hydrantov, 
oprava a kontrola požiarnych vodovodov, opravy, plnenie a 

revízie hasiacich prístrojov, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve, technik požiarnej ochrany, 

poskytovanie služieb informátora

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% JUDr. Marián Šmida konateľ 06/2013 x 246/2020_RSP 14.10.2020 A

222 AMY-PLAST, s.r.o. 48 070 335 Veterná 4 Trnava 917 01 Trnava Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Bratislavská 5255/8 Trnava 917 01 0911 188 653 - amyplast1@gmail.com

Výroba plastov v primárnej forme, podnikanie v oblasti 
nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, kúpa tovaru 

na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Martina Kabarcová konateľka 03/2015 x 247/2020_RSP 14.10.2020 A

223  RA design, s. r. o. 53 062 515 Hrabinská 591/15 Sučany 038 52 Martin Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Hrabinská 591/15 Sučany 038 52 0918 088 705 - adrianka.spanikova@gmail.com

Textilná výroba, výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod), kuriérske služby, vydavateľská 

činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Adriana Špániková konateľka 05/2020 x 248/2020_RSP 15.10.2020 A

224 Edukrea, s. r. o. 53 247 035 Dolné Saliby 560 Dolné Saliby 925 02 Galanta Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Dolné Saliby 560 Dolné Saliby 925 02 0903 235 454 - edukreasp@gmail.com

Textilná výroba, odevná výroba, výroba jednoduchých 
výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava a údržba, 
výroba papiera a papierových výrobkov, výroba bižutérie a 
suvenírov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Mária Leinwatherová konateľka 08/2020 x 249/2020_RSP 15.10.2020 A

225 COBAK, s.r.o.   46 401 636 Gottwaldova 49 Želovce 991 06 Veľký Krtíš Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Gottwaldova 49 Želovce 991 06 0903 690 886 - gomory@cobak.sk

Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov, kúpa 
tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, nákladná 

cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 
do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sťahovacie služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ondrej Gömöry konateľ 07/2014 x 250/2020_RSP 28.10.2020 A

226 BISOA society s. r. o. 53 184 777 Trnková 12 Košice - mestská časť Košická 
Nová Ves

040 14 Košice Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Trnková 12 Košice - mestská časť Košická Nová 
Ves

040 14 0907 247 259 - bisoa@bisoa.sk

Administratívne služby, počítačové služby a služby súvisiace s 
počítačovým spracovaním údajov, vedenie účtovníctva, 

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej 
mienky, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 

iných než základných služieb spojených s prenájmom, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 

výroby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Viktória Gúth konateľka 07/2020 x 251/2020_RSP 28.10.2020 A

227 Sociálny podnik Bošáca 53 114 001 Bošáca 257 Bošáca 913 07 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky 
samosprávny kraj

občianske združenie Bošáca 257 Bošáca 913 07 032/ 77 81 129 - socialnypodnikbosaca@gmail.com

podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti v rámci 
regiónu prostredníctvom zamestnávania zamestnancov v 

rámci činností spojených so zamestnávaním ľudí s rôznymi 
formami znevýhodnenia

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% PaedDr. Daniel Bradáč predseda 07/2020 x 252/2020_RSP 28.10.2020 A

228 Obecný podnik Cerovo, s.r.o. 53 172 353 Cerovo 259 Cerovo 962 52 Krupina Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Cerovo 259 Cerovo 962 52 0905 973 749 - obecnypodnikcerovo@gmail.com

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie 

drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba 
jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich 

úprava, oprava a údržba, prípravné práce k realizácii stavby, 
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 

interiérov, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných 
stavieb a ich zmien, poskytovanie sociálnych služieb

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Margita Boďová konateľka 08/2020 x 253/2020_RSP 28.10.2020 A

229 millhill s.r.o. 50 640 461 Na Zigmund šachtu 1655/23 Banská Štiavnica 969 01 Banská Štiavnica Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Na Zigmund šachtu 1655/23 Banská Štiavnica 969 01 0903 776 720 - info@millhill.sk

Dizajnérske činnosti, opracovanie drevnej hmoty a výroba 
komponentov z dreva, výroba počítačových, elektronických a 
optických výrobkov, výroba chemikálií, chemických vlákien, 

plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov, 
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, atď.  

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby

- vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry

- výskum, vývoj, vedecko-technické 
službya informačné služby

poradný výbor 100% PhDr. et Mgr. Margita Marková konateľka 12/2016 x 254/2020_RSP
255/2020_RSP

30.10.2020 A

230 Technické služby obce Novoť s. r. o. 53 231 058 Novoť 285 Novoť 029 55 Námestovo Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Novoť 285 Novoť 029 55 0948 447 077 - technickesluzby@novot.sk

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s 
výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel, 

vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich krovín, úprava nerastov, 
dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava, čistenie brehov a 

dna riek, jazier a vodných nádrží, dobývanie bahna z vodného 
dna, uskutočňovanie stavieb a ich zmien

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Radoslav Kozák , PhD. konateľ 08/2020 x 256/2020_RSP 02.11.2020 A

231 ANNEX Martin, s.r.o. 36 422 584 Námestie Protifašistických bojovníkov 1706 Martin 036 01 Martin Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Námestie Protifašistických bojovníkov 1706 Martin 036 01 0918 759 588 - info@annex.sk

Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v 
rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť v 

rozsahu voľných živností, podnikateľské poradenstvo, 
inžinierska a projektová činnosť v strojárstve, výroba a opravy 

motorov a ostatných dopravných zariadení, kopírovacie 
služby, prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako 

základných služieb

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% 1/ Ing. Igor Šeliga
2/ Ivan Zvoda

1/ konateľ
2/ konateľ

08/2004
08/2004

x 257/2020_RSP 9.11.2020 A

232 WMS, s.r.o. 36 690 236 Svätoplukova 3230/5 Žilina 010 01 Žilina Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Svätoplukova 3230/5 Žilina 010 01 0948 043 978 - tomas@visitero.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, nákup 
a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky, poradenstvo v 

oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby 
softwaru

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Tomáš Sroka konateľ 10/2006 x 258/2020_RSP 9.11.2020 A

233 Ramex trade, s.r.o. 46 857 397  M.R. Štefánika 30 Sereď 926 01 Galanta Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným  M.R. Štefánika 30 Sereď 926 01 0903 808 174 - piluchova@ramextrade.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, počítačové 
služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Alžbeta Tkáčová konateľka 09/2012 x 259/2020_RSP 9.11.2020 A

234  TREBAXX s. r. o. 45 348 961 A. Stodolu 160/8 Prievidza 971 01 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Kalinčiaka 5 Prievidza 971 01 0908 725 204 - trebaxx@trebaxx.sk

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

(veľkoobchod), vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, 
organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie 

kurzov, školení a seminárov, reklamné a marketingové služby, 
prieskum trhu a verejnej mienky, administratívne služby v 
rozsahu kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a 

rozmnožovacie služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Mária Prišticová konateľka 12/2011 x 260/2020_RSP 10.11.2020 A

235 TEHLAN, s.r.o. 53 140 541 Tehla 88 Tehla 935 35 Levice Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Tehla 88 Tehla 935 35 0903 537 408 - tehlan@obectehla.sk

Čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve, prípravné práce k 
realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 
interiérov, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, 

slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, výroba 
nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, 

sadry a cementu, informačná činnosť, sprostredkovateľská 
činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Tibor Taldík konateľ 06/2020 x 261/2020_RSP 11.11.2020 A

236 Eustach s.r.o. 53 267 729 Obchodná 164 Sečovce 078 01 Trebišov Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Obchodná 164 Sečovce 078 01 0905 709 859 - eustachsro@yahoo.com

Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb 

súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, výroba 
potravinárskych výrobkov, Výroba nápojov, vŕtanie studní s 

dĺžkou do 30 m, sťahovacie služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% MVDr. Jozef Lévay konateľ 09/2020 x 262/2020_RSP 20.11.2020 A

237 AGROFARMA KRŠKANY s.r.o. 53 053 656 Krškany 337 Krškany 934 01 Levice Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Krškany 337 Krškany 934 01 0948 009 999 - agrofarmakrskany@gmail.com

Chov vybraných druhov zvierat, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb 

súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, poskytovanie služieb 
osobného charakteru, čistiace a upratovacie služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Miloš Uharček
2/ Ján Uharček 

1/ konateľ
2/ konateľ

04/2020
04/2020

x 263/2020_RSP 25.11.2020 A



238  GOEL media s.r.o. 50 172 751 Niklová 2190 Sereď 926 01 Galanta Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Niklová 2190 Sereď 926 01 0901 777 909 - shop@kidvak.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, organizovanie 

kultúrnych a iných spoločenských podujatí, reklamné a 
marketingové služby, nákladná cestná doprava vykonávaná 

vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 
vozidla

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby

- poskytovanie sociálnej pomoci a 
humanitárna starostlivosť

poradný výbor 100% Pavol Šesták konateľ 02/2016 x 264/2020_RSP
265/2020_RSP

27.11.2020 A

239 Montex lux, s.r.o. 53 203 917 Bratislavská 15/51 Trenčín 911 05 Trenčín Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Bratislavská 15/51 Trenčín 911 05 0905 406 112 - i.liskova@zoznam.sk

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej 
mienky, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod), 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Iveta Líšková konateľka 08/2020 x 266/2020_RSP 27.11.2020 A

240 NÁRODNÉ POKLADY 53 140 494 Baštová 511/14 Košice-Staré Mesto 040 01 Košice Košický 
samosprávny kraj

občianske združenie Baštová 511/14 Košice-Staré Mesto 040 01 0903 865 927 - 17skstore17@gmail.com

Zvýšenie všeobecného povedomia o krásach Slovenska - jeho 
regiónoch, zvykoch a hodnotách, podpora cestovného ruchu, 
miestnych športovcov, historických a kultúrnych pamiatok, 
podpora miestnych športovcov, historických a kultúrnych 
pamiatok, podpora miestnych autorov a to najmä formou 
zvýšenia povedomia v miestnych i zahraničných médiach, 

grafickými prezentáciami a edukatívnymi &ktivitami a 
tvorbou a produkciou zberateľských a pripomienkových 

predmetov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Juraj Líška predseda 06/2020 x 267/2020_RSP 27.11.2020 A

241 JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o. 44 332 700 Mojmírovce 964 Mojmírovce 951 15 Nitra Nitriansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Rokošová 314 Močenok 951 31 0905 222 922 - margareta@jumbo-sk.eu

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( 
veľkoobchod ), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb cestnej 
dopravy, administratívne služby, 

vedenie účtovníctva, vnútroštátna nákladná cestná doprava

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Ing. Juraj Brestič
2/ Margaréta Pecová

1/ konateľ
2/ konateľka

08/2008
08/2008

x 268/2020_RSP 1.12.2020 A

242 ERWEL s.r.o. 36 711 608 Horný rad 533/3 Brezová pod Bradlom 906 13 Myjava Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Staničná 267/21 Brezová pod Bradlom 906 13 0903 227 769 - erwel@erwel.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
( maloobchod ) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na 

účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( 
veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností, 

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 
základných služieb spojených s prenájmom, kovoobrábanie, 

výroba kovových konštrukcií a ich častí

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51% 1/ Robert Vajkúny
2/ Roman Vajkúny

1/ konateľ
2/ konateľ

12/2006
12/2006

x 269/2020_RSP 1.12.2020 A

243 ZZPOBO, s.r.o. 53 302 052 Breza 56 Breza 029 53 Námestovo Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Breza 56 Breza 029 53 0905 527 337 - breza@orava.sk

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 
interiérov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 

nebezpečným odpadom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), čistiace a 

upratovacie služby, administratívne služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Štefan Peňák
 konateľ

09/2020 x 270/2020_RSP 4.12.2020 A

244 AGAPE LUX s.r.o. 53 252 101 Košické Oľšany 145 Košické Oľšany 044 42 Košice - okolie Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Košické Oľšany 145 Košické Oľšany 044 42 0905 624 571 - sweetrevelation@centrum.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), čistiace a upratovacie služby, vedenie 

účtovníctva, oprava osobných potrieb a potrieb pre 
domácnosť, prevádzkovanie čistiarne a práčovne, 

poskytovanie služieb osobného charakteru, prevádzkovanie 
výdajne stravy, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a 
záhradníctve, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, 

slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Anna Kratochvílová
 konateľka

09/2020 x 271/2020_RSP 4.12.2020 A

245 Obecné služby Kocurany s.r.o. 43 918 573 Kocurany 105 Kocurany 972 02 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Kocurany 105 Kocurany 972 02 046/5439872 - obec@kocurany.sk

Maloobchod, veľkoobchod, uskutočňovanie stavieb a ich 
zmien, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy 

nehnuteľností (realitná činnosť), výkon činnosti stavebného 
dozoru, výkon činnosti stavbyvedúceho, prenájom 

nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než 
základné služby s ním spojené, poradenstvo v oblasti 

stavebníctva

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Ing. Vojtech Čičmanec  konateľ 01/2008 x 272/2020_RSP 4.12.2020 A

246 LUPEX, s.r.o. 36 355 143 I. Krasku 707/2 Prievidza 971 01 Prievidza Trenčiansky 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Košovská cesta 28 Prievidza 971 01 0948 391 069 - lupexpd@gmail.com

Maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v 
rozsahu voľných živností, sprostredkovanie obchodu v 

rozsahu voľných živností, výroba plastových výrobkov a 
polyuretanových výrobkov, baliace práce, čalúnnické práce

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Peter Petriska
2/ Gabriela Boboková

1/ konateľ
2/ konateľka

04/2006
08/2014

x 273/2020_RSP 4.12.2020 A

247 CNCteam, s.r.o. 53 314 832 Kasárenská 1504/51 Senica 905 01 Senica Trnavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Kasárenská 1504/51 Senica 905 01 0918 478 195 - sales@flyteam-sk.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, výroba hračiek a hier, vydavateľská 
činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, reklamné a 

marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Roman Bakič
2/ Pavel Sixta

1/ konateľ
2/ konateľ

09/2020
09/2020

x 274/2020_RSP 4.12.2020 A

248  Aquaunion, s. r. o. 52 953 980 Galvaniho 7/D Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Bratislava Bratislavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Záhradná 126 Jahodná 930 04 0903 930 501 - gergelykosa27@gmail.com

Administratívne služby, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, 
výroby, výroba nápojov, poskytovanie služieb rýchleho 

občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, 
nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích 

zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, poskytovanie 
obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských 

podujatiach

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Gergely Kósa  konateľ 05/2020 x 275/2020_RSP 9.12.2020 A

249 MJ Fába, s. r. o. 53 228 570 Nám. sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A Stará Ľubovňa 064 01 Stará Ľubovňa Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Nám. sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A Stará Ľubovňa 064 01 0918 390 191 - mjfabasro@gmail.com

Pedikúra, čistiace a upratovacie služby, dokončovacie 
stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, nákladná 
cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 

do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, služby požičovní, 
prevádzkovanie čistiarne a práčovne, vedenie účtovníctva, 

sťahovacie služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Martin Fába  konateľ 10/2020 x 276/2020_RSP 9.12.2020 A

250 Zákamenské služby s. r. o. 53 271 653 Námestie J. Vojtaššáka 1002/12 Zákamenné 029 56 Námestovo Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Námestie J. Vojtaššáka 1002/12 Zákamenné 029 56 0918 142 215 - starosta@zakamenne.sk

Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, výroba jednoduchých výrobkov z 
dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, 
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 
odpadom, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod), sťahovacie služby, čistiace a 

upratovacie služby

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Mgr. Peter Klimčík  konateľ 09/2020 x 277/2020_RSP 10.12.2020 A

251  Celia shop, s. r. o. 53 262 883 Budmerice 589 Budmerice 900 86 Pezinok Bratislavský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Františkánska 21 Trnava 917 01 0903 409 211 - celiashop.obchod@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, poskytovanie služieb rýchleho 
občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 

poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných 
spoločenských podujatiach, organizovanie športových, 

kultúrnych a iných spoločenských podujatí, výroba nápojov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Miroslava Gubrická konateľka 09/2020 x 278/2020_RSP 10.12.2020 A

252 SBS KOBRA Martin,s.r.o. 36 390 526  Hollého 66 Martin 036 01 Martin Žilinský samosprávny 
kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Bernoláková 14 Martin 036 01 0905 527 375 - smalo@sbskobra.sk

poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v 
rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. v znení noviel a doplnkov a) 

strážna služba v rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z., §-u 3 
písm.a) až h)

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 51%  Bc. Martin Šmalo konateľ 09/2018 x 279/2020_RSP 14.12.2020 A

253 UNICOL s.r.o. 43 936 016 Traktorová 589/1 Poprad 058 01 Poprad Prešovský 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Traktorová 589/1 Poprad 058 01 0903 304 121
052 428 00 81

- katarina.piliarová@unicol.sk

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, činnosť podnikateľských, organizačných a 

ekonomických poradcov, výskum a vývoj v oblasti prírodných 
a technických vied, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti 

so súhlasom autora, výroba farbív a pigmentov, 
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, výroba 

výrobkov z plastu

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% 1/ Ing. Jozef Kutný
2/ Ing. Jozef Kutný

1/ konateľ
2/ konateľ

03/2008
08/2012

x 280/2020-RSP 14.12.2020 A

254 PRIMA TIMBER s.r.o. 52 424 286 Lučenecká 847 Veľký Krtíš 990 01 Veľký Krtíš Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Lučenecká 847 Veľký Krtíš 990 01 0944 932 001 - primavk@centrum.sk

Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 

realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 
exteriérov a interiérov, kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho 

predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nákladná cestná 

doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 
t vrátane prípojného vozidla, skladovanie a pomocné činnosti v 

doprave

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Miroslav Kozel konateľ 05/2019 x 281/2020_RSP 28.12.2020 A

255 HUMAN SP s.r.o. 53 275 926 Na Homôlke 322/58 Valaliky 044 13 Košice - okolie Košický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným Na Homôlke 322/58 Valaliky 044 13 0911 241 518 - human.agentura@gmail.com

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k 
realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 
exteriérov a interiérov, opracovanie drevnej hmoty a výroba 

komponentov z dreva, čistiace a upratovacie služby, kúpa 
tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby

integračný podnik / 
všeobecný registrovaný 

sociálny podnik

percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb, poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby

- vzdelávanie, výchova a rozvoj 
telesnej kultúry

poradný výbor 100% Mgr. Rudolf Horváth konateľ 10/2020 x 282/2021_RSP
283/2021_RSP

11.1.2021 A

256 Deaf group s.r.o. 48 273 180 Št. Tučeka 186/45 Veľký Krtíš 990 01 Veľký Krtíš Banskobystrický 
samosprávny kraj

spoločnosť s ručením obmedzeným
Št. Tučeka 186/45 

Slovenské Ďarmoty 117
Veľký Krtíš

Slovenské Ďarmoty
990 01 
991 07

0910 912 484 - pavel.sarina@gmail.com

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), prenájom nehnuteľností, bytových a 

nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných 
služieb spojených s prenájmom, sprostredkovateľská činnosť 

v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 

počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým 
spracovaním údajov

integračný podnik
percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných 
osôb

poradný výbor 100% Pavel Šarina konateľ 08/2015 x 284/2021_RSP 14.1.2021 A


