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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
obchodné meno
sídlo
pracovisko
IČO
DIČ
IČ DPH
zápis

vznik dňa
právna forma
registrácia
ku dňu
druh podniku
kontakt

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica
Lichardova 1
977 01 Brezno
52 123 553
212 090 1101
SK212 090 1101
obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro
vložka č.: 35660/S
3.1.2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
register sociálnych podnikov
číslo osvedčenia : 12/2019_RSP
1.6.2019
integračný
Peter Bučko
Bc. Veronika Predajňová
konateľ
personalistka, mzdárka
+421948 874 630
+421948 937 258
p.bucko@rozvojovesluzby.sk
office@rozvojovesluzby.sk
JUDr. Darina Belková
asistentka konateľa
+421903 803 502
d.belkova@rozvojovesluzby.sk

bankové spojenie
IBAN
SWIFT

Ing. Peter Kováč
stavbyvedúci
+421948 937 262
p.kovac@rozvojovesluzby.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
SK16 0900 0000 0051 5298 0864
GIBASKBX
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ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI
predmet podnikania

spoločníci
výška vkladu spoločníka
orgány spoločnosti

1. Založenie Krajského sociálneho podniku v zmysle zákona č.
112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Poskytovanie spoločensky prospešných služieb
3. Poskytovanie služieb na podporu cestovného ruchu
4. Prípravné práce k realizácii stavby
5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie
a konštruovanie
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov
a interiérov
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. Sociálne podnikanie, ktorého cieľom je dosahovanie
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23/23
974 01 Banská Bystrica
30 000 EUR

konateľ

konateľ
valné zhromaždenie
dozorná rada
poradný výbor
Peter Bučko

základné imanie

Každý z konateľov koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti
podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
30 000 EUR

valné zhromaždenie

Banskobystrický samosprávny kraj (predseda)

dozorná rada

1. Ing. Peter Muránsky, Trieda Hradca Králové 29, Banská Bystrica
2. Mgr. Martin Juhaniak, Štúrova 878/1, Brezno
3. László Jámbor, Slovenské Ďarmoty 230, Slovenské Ďarmoty
4. Ing. Július Buchta, T. Vansovej 11667/1, Revúca
5. Mgr. Ondrej Lunter, Podháj 37, Banská Bystrica
6. MUDr. Katarína Belicová, Trieda SNP 40, Banská Bystrica
1. Bc. Veronika Predajňová, Mlynská 62/12, Polomka
2. Milan Mesarkin, Jegorovova 514/8, Polomka
3. Ivan Mušuka, Vydrovo 133/60, Čierny Balog

poradný výbor
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Obchodná spoločnosť Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik, so sídlom
Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica, pracovisko Lichardova 1, 977 01 Brezno, IČO: 52 123 553,
IČ DPH: SK212 090 1101, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka č. 35660/S (ďalej len ako ,,spoločnosť“)

predkladá
v súvislosti s povinnosťou vyplývajúcou z ust. § 15 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a
sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,zákon o SE“) túto

výročnú

s p r á v u:

I.
Všeobecné ustanovenia
Spoločnosť bola zriadená na podnet Banskobystrického samosprávneho kraja so sídlom Námestie
SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len ako BBSK“) dňa 03.01.2019.
Spoločnosť riadi svoju činnosť podľa zákona o SE, pričom s odkazom na ust. § 6 tohto zákona, bol
spoločnosti dňa 01.06.2019 priznaný Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh: integračný (ďalej
v texte sa spoločnosť bude označovať len ako ,,RSP“).
V zmysle ust. § 15 zákona o SE:
1.

RSP vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym orgánom alebo
základným dokumentom, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Výročná správa RSP obsahuje najmä
a) zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má RSP uvedený vo svojom
základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku,
b) účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) správu audítora, ak má RSP povinnosť štatutárneho auditu,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov,
g) zloženie orgánov RSP a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,
h) údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom RSP.
V zmysle ust. § 14 zákona o SE:
1.
2.

3.

RSP je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu. Účtovným
obdobím RSP je kalendárny rok.
RSP je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako RSP, a to
prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie
činnosti RSP prostredníctvom tvorby analytických účtov, RSP je povinný viesť analytickú evidenciu
alebo ďalšie pomocné evidencie.
RSP je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak
a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je
účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo
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b) všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500
000 eur.
RSP sídli v Banskej Bystrici, pričom jeho pracoviskom je už od roku 2019 Lichardova 1, 977 01
Brezno. Svoju činnosť v Brezne vykonáva v priestranných prenajatých priestoroch o celkovej výmere
341 m², ktorých súčasťou je okrem bežných kancelárskych priestorov, aj samostatná šatňová časť pre
zamestnancov nevynímajúc sociálne miestnosti (WC, sprcha), dvor slúžiaci na parkovanie dopravných
prostriedkov a tiež skladové priestory na uskladnenie pracovných pomôcok a pracovného náradia.
Mesačné nájomné za predmetné priestory je vo výške 700,00 eur s DPH.
Príloha:
1. Zakladateľská listina zo dňa 8.3.2019 (kópia)
2. Osvedčenie o priznaní štatútu RSP, číslo osvedčenia: 012/2019_RSP (kópia)
3. Nájomná zmluva v znení dodatku (kópia)

II.
Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
V zmysle článku 23 Zakladateľskej listiny RSP v platnom znení má RSP pozitívny sociálny vplyv
dosahovať predovšetkým zamestnávaním marginalizovaných skupín obyvateľstva, napr.
zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb, znevýhodnených osôb, zraniteľných osôb, pričom práve
osvojenie pracovných návykov takýchto osôb, vytvorenie pracovného kolektívu a celkovo začlenenie
takýchto osôb do pracovnej činnosti, a tým aj do spoločenského života a do kolektívu, bude mať
pozitívny sociálny vplyv na tieto osoby.
Je potrebné uviesť, že RSP od svojho založenia pristupoval k dosahovaniu pozitívneho
sociálneho vplyvu aj proaktívnou komunikáciou s jednotlivými úradmi a inštitúciami, ktorými sú
predovšetkým:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ako ,,ministerstvo práce“),
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ako ,,úrad práce“) Brezno a Banská Bystrica,
Komunitné centrum zriadené pri meste Brezno,
Komunitné centrum zriadené pri obci Čierny Balog,
Implementačná jednotka Úradu vlády SR pobočka Banská Bystrica,
Inštitút sociálnej ekonomiky - národný projekt pobočka Banská Bystrica,
Banskobystrický samosprávny kraj,
Úrad pre verejné obstarávanie,
Iné sociálne podniky na území Slovenskej republiky,
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (ďalej len ako ,,agentúra práce“).

Komunikácia sa týkala predovšetkým ujasnenia niektorých špecifických právnych inštitútov týkajúcich
sa sociálneho podnikania, ako aj iných dôležitých aspektov, napr. možnosti a formy kompenzačnej
prípadne inej finančnej pomoci pre RSP, spôsob účtovania, efektívne poskytovanie pracovných
príležitostí, zvyšovanie počtu zamestnancov, a iné, napr:
−
−

nadobudnutie/vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam – pomoc 2 pracovníkovi
zabezpečenie bývania – pomoc 2 pracovníkom
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−
−
−
−

presťahovanie bývania – pomoc 2 pracovníkom
zariadenie bývania (vybavenie do domu) – pomoc 4 pracovníkom
komunikácia so zamestnancami mesta Brezno pri zabezpečovaní splácania dlhov – pomoc 3
pracovníkom
výkon exekúcie – pomoc 3 pracovníkom.

V tomto kontexte možno konštatovať, že RSP v roku 2020 takto stanovený pozitívny sociálny
vplyv napĺňal počas celej doby, nakoľko počas roka zamestnal celkom 22 zamestnancov, z ktorých bola
1 osoba z kategórie zraniteľných osôb a celkom 10 osôb z kategórie znevýhodnených osôb. Pokiaľ ide
o zdravotne znevýhodnených zamestnancov, v porovnaní s rokom 2019, kedy ani jeden zamestnanec
nespadal do tejto kategórie, v roku 2020 už RSP zamestnal 1 osobu so statusom ,,invalid“. Aj naďalej
však táto kategória v RSP absentuje z dôvodu hlavnej činnosti t.j. stavebnej činnosti, v oblasti ktorej je
zamestnávanie zdravotne znevýhodnených pomerne nevhodné, avšak ako sa javí, nie vylúčené.
Zároveň, vždy pred prijatím nového zamestnanca do pracovného pomeru, uskutočňoval RSP výber na
základe predchádzajúceho posúdenia tejto osoby zo strany úrade práce o prípadnom zaradení do
príslušnej kategórie znevýhodnenia. Prioritne tak boli pri prijímaní do pracovného pomeru
uprednostňovaní uchádzači, ktorí okrem splnenia nárokov na prijatie do pracovného pomeru spĺňali aj
stanovené podmienky týkajúce sa znevýhodnenia, samozrejme vždy podľa individuálnych okolností.
Takýmto postupom RSP priebežne zabezpečoval aj ďalší spôsob napĺňania pozitívneho sociálneho
vplyvu vyplývajúceho zo zakladateľskej listiny, a to zamedzovanie marginalizácie, t.j. k zamedzeniu
procesu vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti, čím došlo k umožneniu zmyslu plného
zúčastňovania sa na sociálnom, ekonomickom či politickom živote, čoho dôsledkom bolo zníženie ich
materiálnej a duchovnej deprivácie a v neposlednom rade ich chudoby. Na dosiahnutie uvedeného
prispela aj činnosť mentorov, ktorí osobne dohliadali na jednotlivých pracovníkov, pričom ich činnosť
bola zameraná predovšetkým na
• pomoc pri zabezpečovaní presných a jasných pokynov, požiadaviek či iných spresnení
zamestnávateľa formou koordinovania a mentorovania jemu určených zamestnancov,
• aktívnu komunikáciu a spoluprácu s mentorovanými zamestnancami pri výkone práce tak, aby
bola zabezpečená riadna socializácia zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách,
• pomoc pri riešení problémov prípadne iných konfliktov vznikajúcich u mentorovaných
zamestnancoch v súvislosti s nedostatkom skúseností na pracovnom trhu,
• pomoc pri administratívnej a sociálnej komunikácií s príslušnými zamestnancami/úradmi.
Pre zvýšenie udržateľnosti pracovných pozícii, pre zvýšenie komfortu zamestnancov pri plnení
pracovných úloh a tiež pre postupné zlepšovanie postavenia v spoločnosti zabezpečil RSP nákup
ochranných pracovných pomôcok a pridelenie ručného náradia zamestnancom nad rámec zákonom
určeného rozsahu. V prípade niektorých zamestnancov poskytoval RSP právne poradenstvo v oblasti
rodinného a majetkového práva, napr. za účelom zlegalizovania majetkových vzťahov, či prevodu
vlastníckeho práva a iné.
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III.
Zloženie orgánov spoločnosti a ich zmeny v priebehu roku 2020
Orgánmi spoločnosti sú konateľ, valné zhromaždenie, dozorná rada a s odkazom na ust. § 9 zákona o SE
aj poradný výbor.
• KONATEĽ SPOLOČNOSTI – Peter Bučko je konateľom spoločnosti odo dňa vzniku RSP bez zmeny.
• VALNÉ ZHROMAŽDENIE – Banskobystrický samosprávny kraj.
Podľa ust. § 125 ods. 1 Obchodného zákonníka :
Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti – pôsobnosť je v tomto
ustanovení vymedzená k o g e n t n e, a teda ju nemožno d e l e g o v a ť na iný orgán spoločnosti.
Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník (v
zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka), pričom ak jediným spoločníkom je právnická osoba,
pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jej štatutárny orgán, pretože v jej mene konajú iba
štatutárne orgány, resp. nimi splnomocnené osoby (§ 13 ods. 1 Obchodného zákonníka).
Podľa dodatku č. 2 k zásadám hospodárenia BBSK ods. 1: ,,V prípade, že BBSK vlastní cenné papiere,
majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za
BBSK predseda samostatne, pokiaľ nie je v týchto zásadách ustanovené inak.“
Podľa dodatku č. 2 k zásadám hospodárenia BBSK ods. 2: ,,Na výkon týchto práv sa vyžaduje súhlas
zastupiteľstva v týchto prípadoch:
−
−
−
−
−
−

rozhodnutie o zmene stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, štatútu, ak k ich zmene
nedochádza na základe inej právnej skutočnosti,
rozhodnutie o zvýšení/znížení základného imania, atď. podľa dodatku,
vymenovanie, odvolanie konateľa, riaditeľa, prokuristu, členov dozornej rady, správnej rady,
predstavenstva,
prevod obchodného podielu, zmluva o prevode, zmluva o predaji podniku/časti podniku,
zrušenie s likvidáciou, menovanie likvidátora,
splynutie, zrušenie spoločnosti, rozdelenie podielu, zmena právnej formy.“

Pôsobnosť valného zhromaždenia RSP tak v spojení s pravidlami platnými pre obce a vyššie
územné celky vykonáva priamo predseda BBSK, Ing. Ján Lunter.
• DOZORNÁ RADA bola zriadená pri vzniku spoločnosti, t.j. 3.1.2019 a mala týchto prvých 5 členov:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Andrea Holubčíková, Jesenná 1413/1, Banská Bystrica
Mgr. Martin Juhaniak, Štúrova 878/1, Brezno
László Jámbor, Slovenské Ďarmoty 230, Slovenské Ďarmoty
Ing. Július Buchta, T. Vansovej 11667/1, Revúca
Mgr. Ondrej Lunter, Podháj 37, Banská Bystrica

V priebehu roka 2020 došlo v dozornej rade spolu k dvom zmenám, a to jednak čo do jej zloženia,
a jednak čo do počtu jej členov. Prvá zmena nastala dňa 1.4.2020, kedy Ing. Holubčíková skončila vo
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funkcii člena dozornej rady a novým členom sa stal Ing. Peter Muránsky. Druhá zmena nastala dňa
30.9.2020, kedy jediný spoločník rozhodol o zvýšení počtu členov dozornej rady z pôvodných 5 členov
na 6 členov, pričom šiestym členom sa stala MUDr. Katarína Belicová.
Dozorná rada zasadala spolu 2 krát, z toho v roku 2020 sa zasadnutie konalo dňa 12.6.2020. Jeho závery
sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy.
Príloha:
4.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.4.2020 + príloha č. 4.1. – Uznesenie BBSK č. 309/2020
5.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.9.2020 + príloha č. 5.1. – Uznesenie BBSK č. 409/2020
6.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.6.2020
•

PORADNÝ VÝBOR bol zriadený ku dňu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku,
t.j. ku dňu 1.6.2019 a má týchto 3 členov:
1.
2.
3.

Bc. Veronika Predajňová, Mlynská 62/12, 976 66 Polomka
Milan Mesarkin, Jegorovova 514/8, 976 66 Polomka
Ivan Mušuka, Vydrovo 133/60, 976 52 Čierny Balog

Počet členov poradného výbor, ako aj jeho zloženie sa v roku 2020 nezmenilo.
V súvislosti s poradným výborom je potrebné uviesť, že jeho činnosť sa riadi interným dokumentom,
ktorým je: ,,Interná smernica č. 1 o pravidlách existencie a fungovania poradného výboru ako orgánu
obchodnej spoločnosti“ (ďalej len ako ,,Interná smernica č. 1“), v zmysle ktorej sa poradný výbor od jeho
ustanovujúceho zasadnutia uskutočnil spolu 8 krát. V roku 2020 prebehli spolu 4 zasadnutia poradného
výboru, z ktorých stručné závery sú uvedené nižšie:
Zasadnutie poradného výboru konané dňa 2.3.2020:
−
−
−

Oznámenie o príspevku na poistenie zodpovednosti zamestnancov
Oboznámenie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2019
Oboznámenie o dochádzke zamestnancov

Zasadnutie poradného výboru konané dňa 2.6.2020:
−
−
−

Oboznámenie s plánom činnosti po skončení COVID - 19
Oboznámenie o spôsobe nahlasovania pracovných úrazov
Nahlasovanie neprítomnosti v práci – opakované poučenie

Zasadnutie poradného výboru konané dňa 2.9.2020:
−
−

Oboznámenie zamestnancov spojené s COVID – 19
Oboznámenie o spôsobe povinnosti čerpania dovolenky na rok 2020

Zasadnutie poradného výboru konané dňa 30.11.2020:
−
−

Oboznámenie zamestnancov spojené s COVID – 19
Oboznámenie o použití prípadného zisku spoločnosti
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Príloha:
7.
8.

Interná smernica č. 1 (kópia)
Zápisnice z poradného výboru (4x – Príloha č. 8.1. až 8.4.)

IV.
Zamestnanci a organizačná štruktúra spoločnosti
Od svojho vzniku RSP zamestnal celkovo 44 zamestnancov na pracovných pozíciách podľa nižšie
uvedeného (farebné rozlíšenie poukazuje na počet prijatých zamestnancov v jednotlivých rokoch):
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ZAMESTNANEC

Abrahám L.
Bartoš J.
Bartoš J.
Bartoš M.
Bartoš R.
Belková D., JUDr.
Bučko M.
Bučko P.
Čunka E.
Čunka G.
Čunka P.
Ferko D.
Ferko M.
Fizolín R.
Gábriš L.
Goroly J.
Harvan M.
Kačica Ľ.
Kardoš M.
Klibáni I.
Kováč P., Ing.
Medveď P.
Mesarkin M.
Murgoš M.
Mušuka G.
Mušuka I.
Mušuka I.
Oláh J.
Oláh M.
Oláh Š.
Oláh Z.
Pisár J., Ing.
Pokoš M.
Pokoš R.
Pokoš V.
Pollák J.

BYDLISKO

Nemecká
Brezno
Brezno
Brezno
Čierny Balog
Polomka
Brezno
Banská Bystrica
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Šumiac
Šumiac
Nemecká
Banská Bystrica
Čierny Balog
Polomka
Šumiac
Banská Bystrica
Čierny Balog
Čierny Balog
Brezno
Brezno
Divín
Brezno
Polomka
Brezno
Šumiac
Šumiac
Brezno

ZAČATIE

14.1.2019
14.1.2019
01.08.2019
14.1.2019
1.2.2020
1.3.2019
14.1.2019
3.1.2019
14.1.2019
14.1.2019
14.1.2019
14.1.2019
11.10.2019
1.7.2019
1.8.2019
14.1.2019
1.8.2019
11.10.2019
1.7.2019
1.2.2020
1.10.2019
3.1.2019
3.1.2019
11.10.2019
28.7.2020
1.2.2020
14.1.2019
30.6.2020
1.6.2020
1.6.2020
5.10.2020
1.6.2020
11.10.2019
11.10.2019
11.10.2019
1.8.2019

UKONČENIE

24.3.2019
trvá
15.11.2019
trvá
trvá
trvá
31.3.2020
trvá
19.06.2019
trvá
trvá
trvá
17.6.2020
31.12.2019
15.11.2019
30.9.2019
3.10.2019
trvá
31.10.2019
7.5.2020
trvá
trvá
trvá
20.12.2019
trvá
trvá
trvá
6.9.2020
12.10.2020
31.8.2020
19.2.2021
5.3.2021
23.12.2019
20.12.2019
23.12.2019
15.11.2019

POZÍCIA

stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
asistentka
stavebný robotník
odborný garant
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavbyvedúci
majster
majster
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
majster
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
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37
38
39
40
41
42
43
44

Predajňová V., Bc.
Puška R.
Soják J.
Suchý R.
Súkenička K.
Štajer J.
Štóder R.
Václav Š.

Polomka
Brezno
Predajná
Hontianske Nemce
Banská Bystrica
Nemecká
Telgárt
Banská Bystrica

1.4.2019
14.1.2019
1.7.2019
1.6.2020
11.2.2019
14.1.2019
14.1.2019
2.7.2020

trvá
20.6.2019
24.10.2019
trvá
24.3.2019
trvá
trvá
trvá

personalistka, mzdárka
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník
stavebný robotník

RSP pri svojej činnosti, hlavne pokiaľ ide o výber zamestnancov a overovanie prípadných
znevýhodnení podľa zákona o SE, aktívne spolupracuje s príslušnými zamestnancami úradu práce v
Banskej Bystrici a v Brezne a tiež s pracovníkmi komunitného centra zriadeného v Brezne. Výberové
konania sa potom uskutočňujú v závislosti od toho, ktorá z týchto inštitúcií uchádzačov o zamestnanie
odporučila, a teda buď na úrade práce, v komunitnom centre prípadne priamo na pracovisku RSP v
Brezne. Niekoľko desiatok záujemcov o prácu však kontaktovalo RSP počas celého roka aj bez
sprostredkovateľa osobnou návštevou na pracovisku RSP v Brezne. Napokon, počiatky spolupráce
nastali aj s novým subjektom sociálno - pracovného zamerania v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, t.j.
Agentúrou práce so sídlom v Lučenci, ktorá sprostredkovala pre RSP 4 pracovníkov.
V súvislosti so zákonom o SE je pri výbere zamestnancov potrebné prihliadať na zaradenie jednotlivých
záujemcov do kategórie znevýhodnených a zraniteľných osôb definovaných týmto zákonom
nasledovne:
Znevýhodnenou osobou je fyzická osoba, ktorá:
a) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom
vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a ak jej zdaniteľné mesačné
príjmy a mesačné príjmy zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, vdovského
dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, vdovského
výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku nepresiahli v úhrne sumu životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, a ktorá
1. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na
povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala zamestnanie,
ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
2. je staršia ako 50 rokov veku,
3. je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,
5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť
alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
6. patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti,
odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania,
alebo
7. má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,
b) je osobou so zdravotným postihnutím, a to
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1. je uznaná za invalidnú alebo
2. nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a
zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného
prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa lekárskeho posudku o zdravotnej
spôsobilosti na prácu nie staršieho ako jeden rok alebo podľa rozhodnutia o nepriznaní invalidného
dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v
porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršieho ako dva roky; dlhodobé zdravotné postihnutie
je také zdravotné postihnutie, ktoré má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať najmenej dva roky.
Zraniteľnou osobu je:
a) prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu,
b) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii,
c) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu okrem dieťaťa alebo žiaka podľa osobitného
predpisu,
d) dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately,
e) plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá fyzická
osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia dovŕšením plnoletosti, alebo plnoletá
fyzická osoba, ktorá bola zverená do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej
starostlivosti alebo ktorej bol súdom ustanovený poručník,
f) fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,
g) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení poberania materského alebo po skončení
poberania rodičovského príspevku, a to 18 mesiacov od skončenia poberania materského alebo od
skončenia poberania rodičovského príspevku,
h) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie alebo po
skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a to 18 mesiacov od skončenia vykonávania
osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie,
i) fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku,
j) fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem nepresahuje trojnásobok sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,
k) fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy, a to
mesiacov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy,
l) fyzická osoba bez štátnej príslušnosti,
m) azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana.
Od svojho vzniku RSP zamestnal celkom 10 osôb z kategórie zraniteľných osôb a celkom 16 osôb
z kategórie znevýhodnených osôb, z toho 1 osobu zdravotne znevýhodnenú. Ku dňu 31.12.2020 RSP
zamestnával spolu 22 zamestnancov, z ktorých bolo 7 osôb znevýhodnených, z toho 1 osoba zdravotne
znevýhodnená. Okrem uvedeného zamestnal RSP aj 4 pracovníkov sprostredkovaných agentúrou práce
na dohodu o vykonaní práce. Väčšina prijatých zamestnancov boli osoby odporúčané Komunitným
centrom v Brezne a menšina zas osoby, ktoré kontaktovali RSP priamo na pracovisku v Brezne.
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V porovnaní s rokom 2019 sa RSP pri prijímaní nových zamestnancov v roku 2020 zameriaval
predovšetkým na osoby, ktoré patria do kategórie znevýhodnených osôb najmä z dôvodu dlhodobej
neexistencie zamestnania alebo z dôvodu dosiahnutia základného vzdelania. Iné dôvody znevýhodnenia
samozrejme nie sú vylúčené. Pokiaľ ide o zraniteľné osoby, z praxe možno konštatovať, že táto kategória
sa vo vzťahu k dostupným uchádzačom objavuje zriedkavo. Navýšenie počtu pracovníkov ovplyvnila
situácia v republike ohľadom pandémie COVID 19, nakoľko plánovanie realizácie jednotlivých zákaziek
nebolo možné termínovo a zmluvne dohodnúť so záujemcami o naše služby ako za bežných okolností.
Predovšetkým domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb sa totiž často krát dostávali do lokálnej
alebo kompletnej karantény a nebolo možné zákazku začať realizovať. Preto bol RSP do istej miery
nútený ,,improvizovať“ a hľadať náhradné alternatívy, aby bola pracovníkom zabezpečená plynulá
pracovná činnosť.
Organizačná štruktúra spoločnosti:
V prípade organizačnej štruktúry pristúpil RSP k zmenám v porovnaní s rokom 2019. Prvou je
zvýšenie počtu majstrov o jedného zamestnanca. Ďalšie zmeny v roku 2020 pozostávali z prípravy
asistentky na rozšírenie pracovných činností o niektoré špecifické povinnosti v oblasti verejného
obstarávania a realizácie vlastnej stavby a príprava office manažérky na rozšírenie pracovných činností
o komplexnú personalistiku a mzdovú agendu.
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Vývoj zamestnanosti ako takej popisuje nasledovný graf:
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Vývoj zamestnanosti čo do znevýhodnených / zraniteľných osôb popisuje nasledovný graf:
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V.
Rámec využitia kompenzačnej pomoci
Podľa § 16 zákona o SE má RSP právo využiť určitú formu podpory pre podnik v širšom
priestore sociálnej ekonomiky, a to buď vo forme investičnej pomoci, kompenzačnej pomoci alebo vo
forme pomoci na podporu dopytu. Z hľadiska dostupnosti a jasnejšej špecifikácie sa RSP v roku 2020
rozhodol pre čerpanie investičnej pomoci v podobe vyrovnávacích príspevkov (ďalej len ako
,,vyrovnávacie príspevky“) poskytovaných v zmysle ust. § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,zákon o službách
zamestnanosti“).
V kontexte tohto právneho predpisu slúžia kompenzačné príspevky na úhradu
a) mzdových nákladov spojených so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb,
b) dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z
dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave,
c) náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú
znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave.
V spolupráci s Úradom práce Banská Bystrica, Ministerstvom práce – odbor sociálnej ekonomiky
– sekcia práce, boli v priebehu roka 2020 podávané žiadosti o vyrovnávacie príspevky vždy podľa
aktuálneho stavu zamestnancov a podľa ich právneho statusu, t. j. statusu znevýhodnených resp.
zraniteľných osôb. Medzi RSP a úradom práce Banská Bystrica tak v roku 2020 došlo k uzavretiu 6
dohôd o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov, na základe ktorých bola v prospech účtu RSP uhradená
suma v hodnote 63.108,99 € (slovom: šesťdesiattritisícstoosem eur a deväťdesiatdeväť centov) .

VI.
Kapitálový fond a jeho čerpanie
S ohľadom na výšku kapitálového fondu, ktorý RSP zriadil v zmysle čl. 16 ods. 2 Zakladateľskej
listiny zo dňa 08.03.2019 vo výške 60.000,00 € a výšku základného imania RSP vo výške 30.000,00 €
bol počiatočný stav finančných prostriedkov na bankovom účte RSP spolu vo výške 90.000,00 €
(slovom: deväťdesiattisíc eur).
Ku dňu 31.12.2020 bol stav finančných prostriedkov na účte RSP vo výške 248.321,59 € (slovom:
dvestoštyridsaťosemtisíctristodvadsaťjeden eur a päťdesiatdeväť centov) a ku dňu predloženia tejto
výročnej správy vo výške 223.189,19 € (slovom: dvestodvadsaťtritisícstoosemdesiatdeväť eur
a devätnásť centov).
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VII.
Zákazky
OBJEDNÁVATEĽ
Slovenský zväz Biatlonu
práce podľa objednávky
Pink park
Práce podľa objednávky
PRESCOP s.r.o.
Výkopové práce na poruche káblového vedenia v DETVE
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM, Banská Bystrica
Oprava dlažby v priestoroch jedálne podľa cenovej ponuky
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM, Banská Bystrica
Maliarske práce podľa cenovej ponuky
SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
TELOCVIČŇA – rekonštrukcia hygienických zariadení
Stredná športová škola, Banská Bystrica
Oprava a maľovanie priestorov športovej haly a budovy školy
Domov Márie, Banská Štiavnica
Oprava WC
SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
TELOCVIČŇA – rekonštrukcia hygienických zariadení – sanácia havarijného
stavu
Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša
Rekonštrukcia sociálnych zariadení – oddelenie D
Stredná športová škola, Banská Bystrica
Oprava a maľovanie priestorov šatní a tried v budove školy
DD a DSS SENIUM, Banská Bystrica
Rekonštrukcia podkrovia a strechy v stredisku PRAMEŇ
Špecializované zariadenie Tereza, Hronec
Náter a oprava fasády
Stredná športová škola, Banská Bystrica
Oprava a maľovanie priestorov tried v budove školy
Verejná knižnica M. Kováča, Banská Bystrica
Rekonštrukcia dolných priestorov - bývalá práčovňa DSS SENIUM
SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
Rekonštrukcia šatní v SO 104 – 2. ETAPA
SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
Rekonštrukcia sociálnych zariadení – E1 – 1 Etapa – Blok A2
Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota
Zateplenie stropu objektu

HODNOTA
ZÁKAZKY
1 458,00 €
594,00 €
445,50 €
12 770,22 €
598,88 €
42 000,00 €
41 394,46 €
6 508,77 €
64 679,81 €

20 000,00 €
19 775,39 €
437 868,98 €
24 164,58 €
24 151,35 €
52 563,86 €
34 085,18 €
114 955,29 €
64 183,50 €
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Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša

19 793,34 €

Rekonštrukcia kúpeľne na oddelení D
Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša

14 638,94 €

Vybudovanie bezpodnetovej miestnosti
Domov sociálnych služieb, Kremnica

5 746,51 €

Oprava severnej časti fasády na budove + fasády z vnútornej strany budovy
Stredná odborná škola, Banská Bystrica

12 354,67 €

SOŠ Pod Bánošom - rekonštrukcia prístupovej cesty
Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša

34 421,92 €

Bezbariérovosť sociálnych zariadení - oddelenie D
Internát Havranské, Banská Bystrica

36 696,31 €

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena stupačiek
Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

9 894,21 €

Zmena účelu užívania časti priestorov - depozitárium
Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

9 654,70 €

Cyklostátia Lučenec
Verejná knižnica M. Kováča, Banská Bystrica

26 683,39 €

Vodovodná prípojka
DD a DSS, Tisovec

5 475,78 €

debarierizácia kúpeľne
DD a DSS, Tornaľa

27 754,57 €

Práčovňa – modernizácia
Stredná športová škola, Banská Bystrica

34 240,84 €

Oprava oplotenia pozemkov
Horehronské múzeum, Brezno

1 987,14 €

Rekonštrukcia miestnosti skladu
SKANSKA a.s.

7 209,38 €

Riadenie premávky - rekonštrukcia cesty Muráň

Spolu zákazky v objeme (vrátane DPH)
1 208 749,47 €

VIII.
Účtovná závierka a správa audítora – zhodnotenie základných údajov
Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom 431/2002 Z.z zákona o účtovníctve.
Ročná účtovná závierka za rok 2020 bola vypracovaná v mesiaci marec 2020 a podlieha povinnosti
overenia nezávislým štatutárnym audítorom, ktorý bol uskutočnení prostredníctvom nezávislej
štatutárnej audítorky: Ing. Milota Antalová, Licencia SKAU č. 919, s miestom podnikania Pri Kaplnke
366/4, 966 11 Trnavá Hora. Správa a Dodatok správy audítora tvorí prílohu tejto výročnej správy spolu
s príslušnou ročnou závierkou za rok 2020.
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Výnosy z činnosti spoločnosti vo výške 1.162.848,21 € tvoria tržby z predaja služieb a ostatné
výnosy z plnenia o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku. Náklady na
hospodársku činnosť vo výške 1.029.106,00 € tvoria hlavne náklady na nákup materiálu a náklady
na platby za služby – subdodávky, ako aj osobné a sociálne náklady. Dosiahnutý hospodársky výsledok
za rok 2020 je zisk vo výške 133.488,06 €. Vedenie spoločnosti predloží návrh na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku valnému zhromaždeniu na schválenie.
Príloha:
9.

Správa audítora a Dodatok správy audítora spolu s účtovnou závierkou za rok 2020
IX.
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia za rok 2020

Od skončenia účtovného obdobia RSP podniká kroky k rozširovaniu doposiaľ vykonávaných činností
rozšírením predmetu podnikania o služby v oblasti elektroinštalácie a vodoinštalačných
a kúrenárskych prác a tiež prenájom nehnuteľností a správa budov, aby v budúcnosti bolo
v možnostiach RSP dodávať čo najširšie a komplexné spektrum prác nevyhnutných v oblasti stavebného
priemyslu a pridružených odvetví. Za tým účelom sa tak zvýši počet zamestnancov o odborných
pracovníkov.
Snaha RSP rozšíriť predmet podnikania je na mieste aj pokiaľ ide o zvýšenie konkurencie schopnosti
RSP a zlepšenie a zefektívnenie činnosti, s čím súvisí aj potreba zabezpečiť zmenu pracovného
prostredia.

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu v dôsledku rozšírenia
choroby COVID 19 a aktivitami štátu pri pomoci občanom postihnutým mimoriadnou situáciou,
ktorá mimoriadne vyťažovala všetky úrady práce, bola od apríla 2020 dočasne pozastavená realizácia
nových nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce do odvolania. Uvedené sa dotýkalo aj národného
projektu: „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“, a to až do októbra 2020,
kedy bola napokon zverejnené výzva na predkladanie žiadostí s termínom predkladania do júla 2021.
Z tohto dôvodu sa RSP informoval na príslušných úradoch o forme, obsahu a spôsobe predloženia
tejto žiadosti a túto spracováva v súčinnosti s oddelením riadenia projektov BBSK. Získané finančné
prostriedky budú použité na nákup nákladného motorového vozidla a bágrovej techniky.
X.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Prvoradým záujmom RSP je pokračovanie v dosahovaní pozitívne merateľného sociálneho vplyvu
a jeho intenzívne prehlbovanie aktívnou činnosťou na trhu a zamestnávaním znevýhodnených
a zraniteľných osôb za účelom ich integrácie na pracovný trh. V pláne je tak realizácia zákaziek
v hodnote cca 1,5 mil. €, pričom za zákazku sa považuje v drvivej väčšine zákazka zahrnutá
v kapitálových výdavkoch rozpočtu BBSK na rok 2021 bližšie špecifikovaných v registri investícií, ktoré
boli aj z dôvodu sociálneho aspektu určené na realizáciu práve pre RSP.
Dosiahnutie hlavného cieľa spoločnosti bude napokon zabezpečené aj prostredníctvom
finančných prostriedkov, ktoré RSP vložil na samostatný bankový účet, nakoľko v zmysle ust. § 30d
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu došlo k uplatneniu úľavy na dani z príjmu za zdaňovacie
obdobie 2020. Jedná sa o investičnú úľavu, ktorá sa poskytuje sociálnym podnikom na základe zákona
o SE, a ktorú môže využiť daňovník, ktorý je právnickou osobou a ktorý je zároveň verejnoprospešným
podnikom, t. j. ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje pozitívny sociálny vplyv napĺňaním
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verejného záujmu. RSP plánuje sumu tejto úľavy v celkovej výške 26.874,99 € použiť na nákup
hmotného majetku prípadne motorového vozidla.
Z pohľadu rozširovania podnikania RSP v budúcom období predloží BBSK svoj návrh na
revitalizáciu objektu vo vlastníctve BBSK nachádzajúci sa na ulici Lazovná v Banskej Bystrici, (ďalej len
ako ,,objekt Lazovná“) a to za účelom zriadenia sídla/pracoviska RSP a ďalších kancelárskych priestorov
pre potreby BBSK.
XI.
Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
RSP dosiahol za rok 2020 hospodársky výsledok v podobe zisku v celkovej výške 133.488,06 €
ktorý podnik bude v plnej výške reinvestovať na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu
definovaného už spomínaného v tomto dokumente. RSP preto zisk navrhuje použiť v 100 % výške na
jeho socializáciu, t.j. na dosiahnutie hlavného cieľa spoločnosti. Vedenie spoločnosti predloží návrh
valnému zhromaždeniu na schválenie a v prípade, že dôjde k odsúhlaseniu zámeru na objekt Lazovná,
bude tento zisk použitý na rekonštrukciu tejto budovy.
XII.
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

VÝNOSY 2020
DRUH

SUMA

tržby z predaja služieb
tržby z predaja tovaru
ostatné výnosy
vyrovnávacie príspevky

1098680,470 €
727,800 €
330,950 €
63108,990 €

NÁKLADY 2020
DRUH

SUMA

spotreba materiálu
spotreba energie
služby
osobné náklady
dane a poplatky
ostatné náklady

187374,020 €
3831,780 €
430599,060 €
395856,590 €
1699,330 €
2960,490 €
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XIII.
Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

PRÍJMY 2020

PRÍJMY 2019

ZDROJ
Základné imanie
Kapitálový fond
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja tovaru
Ostatné
Vyrovnávacie príspevky

-€
-€
1 098 680,470 €
727,800 €
330,950 €
63108,990 €

30 000,000 €
60 000,000 €
648 924,000 €
-€
40,690 €
24 962,310 €

XIV.
Stav a pohyb majetku a záväzkov

Majetok
dlhodobý hmotný
(netto hodnota)
materiál
pohľadávky
a časové rozlíšenie
ceniny
pokladňa
banka
Majetok spolu:
Záväzky:
Dlhodobé:
Krátkodobé:
Rezervy:
Záväzky spolu:

STAV
K 31.12.2019
23 753 €

PRÍRASTKY

ÚBYTKY

1 819 €

6 511 €

STAV
K 31.12.2020
19 061 €

165 €
13 837 €

80 €
1 190 437 €

-€
1 179 652 €

244 €
24 622 €

702 €
184 €
96 972 €
135 612 €

21 131 €
21 390 €
1 268 710 €
2 503 567 €

21 011 €
20 670 €
1 117 360 €
2 345 204 €

821 €
905 €
248 322 €
293 975 €

1 091 €
62 685 €
9 204 €
72 980 €

1 445 €
1 488 972 €
5 296 €
1 495 714 €

1 018 €
1 468 221 €
1 600 €
1 470 839 €

1 518 €
83 437 €
12 900 €
97 855 €

Príloha:
10.
Súvaha
Banskej Bystrici, dňa 31.3.2021
.......................................................
Peter Bučko - konateľ
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