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Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 

k 31.12.2021 
 
 

Názov spoločnosti: Helpo. s.r.o. 

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 19.06.2020 

Sídlo: Nitrianska 1837/5, 921 01 Piešťany 

 

Spoločnosť vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021, nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá nie je 
zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii. 
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch) 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný a všeobecný RSP*  

Dátum priznania štatútu: 21.09.2020 

 

RSP podal dňa 18.10.2020 návrh na zápis označenia „registrovaný sociálny podnik“ / skratky 
„r.s.p.“ * do registra : Obchodný register Okresného súdu Trnava, odiel Sro, vložka čislo 46974/T,  
ktorý tento zápis dňa 27.10.2020 vykonal zápis bez povinnosti uvádzať v názve označenie „ 
registrovaný sociálny podnik“ / skratky „r.s.p.“ 

 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 
spoločnosti:  poradný výbor  

  

Spôsob kreovania poradného výboru: voľby 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v kalendárnom roku 2021: 17.04.2021, 19.06.2021, 20.09.2021, 
15.12.2021 

RSP má  vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru 

Počet členov poradného výboru k 31.12.2021: 3 

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2021 
1) Priamo zainteresovaná osoba  -   2 
2) Nepriamo zainteresovaná osoba - 1 

 

Zloženie orgánov RSP: 

  Valné zhromaždenie, konateľ, poradný výbor 

 

RPS vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021  nenastali nasledujúce zmeny v zložení jeho orgánov. 

 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021  nemal vyhlásený konkurz na majetok,  nebolo voči 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je 
v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii. 
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RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021  nesplynul alebo sa nezlúčil s inou osobou, ktorá 
nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021, sa 
nerozdelil.. 
 

Predmety činnosti RSP: 

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, Výroba výrobkov z gumy a  výrobkov z plastov, 
Keramická výroba, Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, Výroba  bižutérie a 
suvenírov, Výroba hračiek a hier, Výroba sviečok a tieniacej techniky, Sprostredkovateľská  činnosť 
v oblasti obchodu, služieb, výroby, 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,  Sťahovacie 
služby, Kuriérske služby, Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s  predajom na 
priamu konzumáciu, Prevádzkovanie výdajne stravy, Poskytovanie obslužných služieb  pri 
kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba 
a  knihárske práce, Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových 
nahrávok,  Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, Správa 
trhoviska, tržnice,  príležitostného trhu, Vedenie účtovníctva, Činnosť podnikateľských, 
organizačných a ekonomických  poradcov, Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a 
verejnej mienky, Dizajnérske činnosti,  Fotografické služby, Služby požičovní, Prenájom hnuteľných 
vecí, Informačná činnosť, Čistiace a  upratovacie služby, Administratívne služby, Vykonávanie 
mimoškolskej vzdelávacej činnosti,  Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych 
služieb zameraných na vykonávanie  vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie, 
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských  a zábavných zariadení, Organizovanie športových, 
kultúrnych a iných spoločenských podujatí, Oprava  osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, 
Služby súvisiace so skrášľovaním tela, Poskytovanie  služieb osobného charakteru  

 

 

RSP v kalendárnom roku 2021 menil  predmety činnosti.     

 
Doplnil predmety činnosti : Kurz prvej pomoci, Správa a údržba bytového a nebytového fondu v 
rozsahu voľných živností, Masérske služby, Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja 
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, 
bytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, Prevádzkovanie športových zariadení a 
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby, 
Poskytovanie sociálnych služieb, Prevádzkovanie taxislužby 

 

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby v oblasti: 

− poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť a/alebo 

− vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a/alebo 

− služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a/alebo 

 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  
spoločnosti je najmä: vzdelávanie a iné., poradenstvo v MKT, poradenstvo v oblasti zdravej výživy 
a telesnej kultúry, eShop , iné pomocné sily 
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Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: 

V prípade všeobecného štatútu:  

 

-vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: 

Počtom edukovaných osôb u ktorých sa prijímaním služby skvalitní osobnostný rozvoj 
a/alebo zručnosti a počtom osôb zapojených do vzdelávacieho procesu s možnosťou zvyšovania 
vzdelanosti pre plnohodnotnejšie uplatnenie na trhu práce a v spoločnosti. Pozitívny sociálny vplyv sa 
považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť poskytne vzdelávanie minimálne 5-im osobám a zapojí do 
vzdelávacieho procesu aspoň 5 študentov, alebo aktívnych účastníkov činností (seniorov, ŤZP, alebo 
inak znevýhodnených osôb), ktorých cieľom je znižovanie možného výskytu oslabených rozumových 
schopností v dôsledku vývojových (degeneratívnych) zmien jedincov (zdravotne alebo sociálne 
znevýhodnených osôb). 

 

-poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti:  

Počtom prepravených zraniteľných alebo znevýhodnených osôb alebo počtom osôb, ktorým 
Spoločnosť dopravila humanitárny materiál (strava, lieky, zdravotnícke pomôcky). Pozitívny sociálny 
vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť prepraví 10 zraniteľných alebo znevýhodnených osôb 
alebo 10 osobám Spoločnosť dopraví humanitárny materiál. 

 

V prípade integračného podniku: 

- percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu 
zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. Pozitívny sociálny vplyv sa 
považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo 
znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE,  

resp. znenie v zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok vyšší ako stanovuje zákon o SE v § 
12 ods. 2. 

 

 

Prehľad plnenia PSV pre všeobecný štatút:  

 

-vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: 

-nadviazaná spolupráca so Slovenským zväzom sklerózy multiplex v preškoľovaní prvej pomoci pre 
opatrovateľov a doprovod ŤZP pacientov 

-pravidelné školenia študentov a širokej verejnosti akreditovaným školiacim programom 
ministerstvom zdravotníctva „Školenie prvej pomoci“  

-pravidelné školenia lekárov, iných zdravotníckych pracovníkov akreditovaným školiacim programom 
sústavného vzdelávania „Neodkladnej podpore životných funkcií“ 

 

-poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti: 

- distribúcia a roznos rúšok a respirátorov v spolupráci s Regionálnou základnou službou  

- doprava humanitárneho materiálu (zdravotnícke pomôcky) predávané našim eShopom zákazníkom  
(domovom sociálnych služieb, obciam, firmám a koncovým spotrebiteľom) po celom Slovensku 

 

 

Vyhodnotenie: 

RSP v kalendárnom roku 2021 splnil  hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu (PSV). 

................................................................................................................................................................ 
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Prehľad plnenia PSV pre integračný podnik: 
 
V prípade integračného podniku - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo 
zraniteľných osôb  
  

 
mesiac 

(stav ku koncu mesiaca) 

% zamestnaných 
znevýhodnených osôb a/alebo 
zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP 

 
merateľný PSV  

splnený / nesplnený 

január 100 splnený 

február 100 splnený 

marec                        100 splnený 

apríl 100 splnený 

máj                        100 splnený 

jún 100 splnený 

júl 100 splnený 

august 100 splnený 

september 100 splnený 

október 100 splnený 

november 100 splnený 

december 100 splnený 

      
Vyhodnotenie:  
RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v kalendárnom roku 2021.   

................................................................................................................................................................ 
 

RSP v kalendárnom roku 2021 nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv. 
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch) 

 
V prípade RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, RSP plnil 
podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich 
úväzkoch.  
 

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným 
obdobím RSP je kalendárny rok. 

 

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú 
ako RSP, nakoľko celá činnosť je vykonávaná ako RPS. 

 

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

Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak: 
1.  príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná 

závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo 
2.  všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 

500.000 € 

 

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu 
zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100%  zisku po zdanení na dosiahnutie 
hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV. 
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RSP v kalendárnom roku 2021 nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie 
hlavného cieľa. 
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch) 

 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021  nevyužil servisné poukážky 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 využil  zníženú sadzbu DPH (10%) 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 neprijal verejné prostriedky (ak nešlo  o plnenie 
podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady 
alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného 
príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 plnil  obmedzenia v zmysle § 24 odek 2 zákona o SE, 
t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v 
kalendárnom roku nepresiahli: 
1)  5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a 

zároveň 
2)  3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 

predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom  
3)  suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy 
(podmienky musia byť dodržané kumulatívne) 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových 
nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase  plnenia alebo 
spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia). 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nevyplácal mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal 
pri  poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g 
zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.) 
 
RSP vyhlasuje,  nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.  

 

RSP  neodoberal v kalendárnom roku 2021 tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je 
registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie 
tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / 
d* zákona o SE. 

 

RSP nedodával v kalendárnom roku 2021 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou 
osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na 
dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je RSP v zmysle §24 
odsek 6, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. 

 

RSP nedodával v kalendárnom roku 2021 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou 
osobou.  

 

RSP si v kalendárnom roku 2021 vzal úver alebo pôžičku od závislej osoby,  úrok z tohto úveru alebo 
pôžičky nepresahuje základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu. 
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RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nedosiahol zisk. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 nemal nedoplatky poistného na povinné verejné 
zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.  
 

RSP malo v období, v kalendárnom roku 2021 nasledujúce príjmy v členení podľa zdrojov: 
Tržby z predaja tovaru : 4.299 € 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: 84.054 € 
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb : 52.217 € 
 
 
 
V Piešťanoch  dňa 1.07.2022 
 
 
 
 
 
 ................................................................... 
                  Helpo.s.r.o 
           Martin Kostrubanič 
  
 
 
 
Prílohy: 
Účtovná závierka k 31.12.2021 
Poznámky k 31.12.2021 


