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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI 

      

Obchodná spoločnosť IZONES, s. r. o. bola zaloţená jediným spoločníkom Jaroslavom Šim-

kom zakladateľskou listinou a do obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne bola zapí-

saná dňa 7. 9. 2007. Bolo jej pridelené identifikačné číslo 36 829 251. Aktuálne sídlo spoloč-

nosti je na adrese Ulica Ľuda Ondrejova 17A/1905, 971 01 Prievidza. Spoločník Jaroslav 

Šimko je zároveň jediným konateľom spoločnosti počas celej doby jej existencie.  

      

Firma IZONES, s. r. o. bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne 

(oddiel Sro, vloţka číslo 18224/R) s počiatočným obchodným imaním 200 000 Sk, čo po me-

novej konverzií v roku 2009 a premene menovitej hodnoty základného imania na menu euro 

predstavuje sumu 6 638,783775 €. Základné imanie je  tvorené peňaţným vkladom zakladate-

ľa do základného imania spoločnosti. Peňaţný vklad do základného imania bol vloţený do 

spoločnosti v plnej výške pri jej zaloţení. 

      

     Predmetom podnikania zapísaným v obchodnom registri je: 

- maloobchod v rozsahu voľných ţivností,  

- veľkoobchod v rozsahu voľných ţivností,  

- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných ţivností,  

- maliarske, natieračské práce, 

- vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním,  

- lešenárske práce - montáţ a demontáţ lešenia,  

- demontáţ strešnej krytiny,  

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

- pokrývačstvo. 

     

Práve pokrývačstvo je v súčasnosti i blízkej minulosti nosným predmetom podnikania, ktorý 

spočíva pokrývaní horizontálnych striech stavieb rodinných domov, bytových domov, prie-

myselných objektov i polyfunkčných stavieb. 

      

Spoločnosť nie je v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizačnom konaní.  
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2. POSTAVENIE SOCIÁLNEHO PODNIKU 

 

Na základe ţiadosti a po splnení formálnych a zákonných poţiadaviek získala spoločnosť 

osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku, ktoré bolo vydané Minister-

stvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod číslom 150/2020_RSP dňa 1. 

júna 2020. IZONES, s. r. o. je z pohľadu druhového označenia sociálneho podniku integrač-

ným podnikom.  

     

Skutočnosti o právnom postavení obchodnej spoločnosti ako registrovaného sociálneho pod-

niku sú v zmysle zákona zapísané aj v obchodnom registri. Registrový súd zapísal do obchod-

ného registra pre spoločnosť IZONES, s. r. o v časti „ďalšie právne skutočnosti“ nasledovný 

údaj: Spoločnosť je na základe štatútu priznanom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a ro-

diny Slovenskej republiky registrovaným sociálnym podnikom odo dňa 1. 6. 2020. V zmysle § 

7 ods. 7 zákona NR SR č. 112/2018 Z. z. je povinná pri svojom obchodnom mene uvádzať 

označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“. Podľa § 30 ods. 1 zákona 

NR SR č. 112/2018 Z. z. sa táto skutočnosť zapisuje do obchodného registra. Označenie „re-

gistrovaný sociálny podnik“ alebo „r. s. p.“ nie je doplnením alebo zmenou obchodného me-

na spoločnosti, keďže toto má informatívny charakter na účely upresnenia právneho postave-

nia podniku. Text „registrovaný sociálny podnik“ alebo „r. s. p.“ sa pri obchodnom mene v 

písomných aktoch spoločnosti uvádza bez úvodzoviek.  Výpis z obchodného registra je do-

stupný tu: Výpis z obchodného registra SR (orsr.sk) 

 

3. ZHODNOTENIE DOSAHOVANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU 

 

Spoločnosť IZONES, s. r. o. je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosaho-

vanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a to poskytovaním spoločensky prospešnej 

sluţby v oblasti sluţby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Spoločnosť sa 

s poukazom na článok 3 zakladateľskej listiny a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. 

z. venuje najmä stavebným sluţbám v pokrývaní horizontálnych striech stavieb rodinných 

domov, bytových domov, priemyselných stavieb a polyfunkčných objektov. Týmito činnos-

ťami sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho 

vplyvu. V budúcnosti bude subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti spo-

ločnosti uvedenom v článku 3 zakladateľskej listiny, ktorými bude dosahovať pozitívny so-

ciálny vplyv podľa článku 5.1 zakladateľskej listiny. Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=105987&SID=6&P=0
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meria v prípade spoločensky prospešnej sluţby podľa článku 5.1 zakladateľskej listiny sluţ-

bami na podporu zamestnanosti vyjadrené percentom zamestnaných znevýhodnených osôb 

prípadne zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle prísluš-

ných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.  

      

Pozitívny sociálny vplyv sa povaţuje za dosiahnutý, ak spoločnosť zamestnáva príslušné per-

cento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

112/2018 Z. z. V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. pozitívny sociálny vplyv sa 

meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny 

sociálny vplyv sa povaţuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva z celkového poč-

tu zamestnancov najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v pracovnom po-

mere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týţdenného pracovného času.        

     

V roku 2021 splnila spoločnosť zákonné kritéria stanovené ako podmienky pre podiel za-

mestnávania znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov nad limit 30 %. Prehľad 

o počtoch zamestnancov podľa jednotlivých mesiacov je zobrazený v nasledovnej tabuľke: 

 

mesiac (2021) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

celkový počet zamestnancov 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 

znevýhodnení zamestnanci 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

znevýhodnení/celkový počet 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 37% 37% 43% 43% 

 

 

4. ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaţdenie spoločníkov a poradný výbor. Poradný výbor 

spoločnosti tvoria minimálne 3 členovia. Členom poradného výboru môţe byť len zaintereso-

vaná osoba. Najmenej jeden člen poradného výboru musí byť zamestnancom tejto spoločnos-

ti. Poradný výbor  spoločnosti sa zúčastňuje na fungovaní spoločnosti, na dosahovaní jej pozi-

tívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu predo-

všetkým prerokovaním, právom na informácie a kontrolnou činnosťou. Činnosť poradného 

výboru, spôsob voľby alebo vymenovania a spôsob odvolania člena poradného výboru, ako aj 

riadneho fungovania poradného výboru upravuje spoločnosť vo vnútornom predpise.  
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Členmi poradného výboru sú: PhDr. Ľudovít Daňo, bytom V. Benedikta 303/28, 97101 Prie-

vidza, zamestnanec spoločnosti, znevýhodnená osoba; Silvia Štrbová, bytom Cesta Vl. Cle-

mentisa  41/8, 971 01 Prievidza, zamestnanec spoločnosti; Ing. Mária Prišticová, zástupca 

dodávateľskej spoločnosti poskytujúcej sluţby vedenie účtovníctva. 

 

V roku 2021 sa uskutočnili dve zasadnutia poradného výboru. Prvé sa uskutočnilo dňa 6. 5. 

2021 v čase od 10.00 h na adrese sídla spoločnosti za prítomnosti všetkých jeho členov 

a konateľa spoločnosti. Na ňom konateľ spoločnosti oboznámil poradný výbor o stave eko-

nomickej kondície podniku, aktuálne vykonávaných zákazkách, o pripravovaných zákazkách, 

stave peňaţných tokov a aktuálnom personálnom stave spoločnosti. Člen poradného výboru 

PhDr. Ľudovít Daňo poskytol informáciu o epidemiologickej situácii v Slovenskej republike 

a z nej vyplývajúce opatrenia vzťahujúce sa pre firmu. Členovia poradného výboru vzali na 

vedomie skutočnosť, ţe ostávajú vo funkciách aţ do doby voľby riadnych členov výboru, 

najneskôr do 90 dní odo dňa zrušenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky. Ko-

nateľ spoločnosti predloţil poradnému výboru na rokovanie predbeţnú účtovnú závierku spo-

ločnosti za účtovné obdobie rok 2020. Poradný výbor schválil na svojom rokovaní konanom 

dňa 6. 5. 2021 nasledovný text uznesenia:  

 

 člen Poradného výboru PhDr. Ľudovít Daňo sa poveruje zvolávaním nasledujúcich za-

sadnutí poradného výboru,  

 poradný výbor berie na vedomie ústne podané informácie konateľom spoločnosti Jaro-

slavom Šimkom o stave ekonomickej kondície podniku, aktuálne vykonávaných zá-

kazkách, o pripravovaných zákazkách, stave peňaţných tokov a aktuálnom personál-

nom stave spoločnosti,  

 poradný výbor berie na vedomie ústne podané informácie členom výboru Ľudovít Da-

ňom o epidemiologickej situácii v Slovenskej republike a z nej vyplývajúce opatrenia 

vzťahujúce sa pre firmu, 

 poradný výbor berie na vedomie obsah predbeţnej účtovnej závierky za účtovné ob-

dobie rok 2020 a vyslovuje súhlas s výsledkami hospodárenia.   

 

Druhé zasadnutie poradného výboru sa uskutočnilo dňa 6. 12. 2021 v čase od 10.00 h na adre-

se sídla spoločnosti za prítomnosti konateľa spoločnosti a všetkých členov poradného výboru. 

Na ňom konateľ spoločnosti oboznámil členom poradného výboru o stave ekonomickej kon-
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dície podniku, aktuálne vykonávaných zákazkách, o pripravovaných zákazkách, stave peňaţ-

ných tokov a aktuálnom personálnom stave spoločnosti. Člen poradného výboru PhDr. Ľudo-

vít Daňo poskytol informáciu o vládou SR vyhlásenom núdzovom stave, o epidemiologickej 

situácii v Slovenskej republike a aktuálne platných opatreniach vyplývajúcich z obmedzenia 

pohybu osôb. Konateľ spoločnosti predloţil poradnému výboru informáciu o pripravených 

podkladoch a investičnom zámere, ktoré boli vypracované za účelom ţiadosti o investičnú 

pomoc v rámci aktuálne platnej výzvy zverejnenej Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny. 

Konateľ spoločnosti oznámil poradnému výboru, ţe na základe ustanovenia odseku 7 článku 

15 Hospodárenie spoločnosti sa spoločnosť ako verejnoprospešný podnik zaväzuje pouţiť 

minimálne 75 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a pla-

tieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom 

spoločnosti. Jaroslav Šimko ako jediný spoločník a zakladateľ spoločnosti, v deň konania 

tohto zasadnutia vydá rozhodnutie, ktorým sa pre účtovné obdobie 2022 stanovuje podiel po-

uţitého zisku podľa článku 15 odsek 7 zakladateľskej listiny na výšku 100 %.    

Poradný výbor schválil nasledovný text uznesenia: 

 

 člen Poradného PhDr. Ľudovít Daňo sa poveruje zvolávaním nasledujúcich zasadnutí 

poradného výboru,  

 poradný výbor berie na vedomie ústne podané informácie konateľom spoločnosti Jaro-

slavom Šimkom o stave ekonomickej kondície podniku, aktuálne vykonávaných zá-

kazkách, o pripravovaných zákazkách, stave peňaţných tokov a aktuálnom personál-

nom stave spoločnosti,  

 poradný výbor berie na vedomie ústne podané informácie členom výboru PhDr. Ľu-

dovítom Daňom o epidemiologickej situácii v Slovenskej republike, núdzovom stave 

a následných vládnych opatreniach vzťahujúcich sa na firmu, 

 poradný výbor berie na vedomie informáciu konateľa spoločnosti o investičnom záme-

re firmy a vyslovuje ním súhlas,     

 poradný výbor berie na vedomie informáciu konateľa o spôsobe pouţitia zisku spo-

ločnosti pre účtovné obdobie 2022 a vyslovuje s ním súhlas.   

 

V roku 2021 vydal konateľ spoločnosti Jaroslav Šimko dve svoje rozhodnutia. Dňa 2. 7. 2021 

rozhodol o spôsobe pouţitia zisku za účtovné obdobie rok 2020 nasledovne: „100 % zisku za 

predchádzajúceho účtovné obdobie (rok 2020) bude pouţitý v súlade s článkom 15 odsek 7 



7 
 

zakladateľskej listiny v spojení s ustanovením článku 5.4 zakladateľskej listiny na tvorbu no-

vých pracovných miest prostredníctvom investícií do nákupu hmotného majetku. Spoločnosť 

sa bude uchádzať o poskytnutie investičnej pomoci v zmysle § 16 a nasl. zákona NR SR č. 

112/2018 Z. z., pričom zisk za rok 2020 bude pouţitý ako podiel ţiadateľa na nákupe inves-

tičného majetku spôsobom, ktorý bude definovaný v investičnom zámere.“ 

 

Ďalšie rozhodnutie jediného spoločníka bolo vydané dňa 6. 12. 2021 nasledovne: „Na základe 

ustanovenia odseku 7 článku 15 Hospodárenie spoločnosti sa spoločnosť ako verejnoprospeš-

ný podnik zaväzuje pouţiť minimálne 75 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povin-

ných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, 

ktorý je hlavným cieľom spoločnosti. Konateľ spoločnosti stanovuje pre účtovné obdobie 

roku 2022 podiel pouţitého zisku podľa článku 15 odsek 7 zakladateľskej listiny na výšku 

100 %.“    

 

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

 

Prehľad o peňaţných príjmoch a výdavkoch sa poskytuje v nasledovnej tabuľke: 

VÝNOSY 2021 

  

 

  

DRUH   SUMA 

      

Trţby z predaja sluţieb          210 366,36 €  

Trţby z predaja materiálu                        -   €  

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti            42 953,39 €  

  

 

  

NÁKLADY 2021 

  

 

  

DRUH   SUMA 

      

Spotreba materiálu            91 590,19 €  

Spotreba energie                 124,63 €  

Sluţby            29 900,48 €  

Osobné náklady            83 887,45 €  

Dane a poplatky                 627,68 €  

Ostatné náklady na hosp. činnosť (poistenie majetku)            2 267,67 €  

Odpisy dlhodobého  hmotného majetku              8 955,53 €  

Úroky (debetné)              1 332,43 €  

Ostatné finančné náklady (bankové poplatky)              1 215,31 €  
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6. PREHĽAD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 

 

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov sa uvádza v nasledovnej tabuľke: 

 

ZDROJ PRÍJMY 2021 PRÍJMY 2020 

  

 

  

Základné imanie                        -   €  

Kapitálový fond                        -   €  

Trţby z predaja sluţieb            210 366,36 €         270 799,73 €  

Trţby z predaja materiálu                           -   €                458,85 €  

Trţby za vlastné výrobky                           -   €                       -   €  

Príspevky - dotácia "Prvá pomoc"                7 593,95 €             6 400,10 €  

Kompenzačné (vyrovnávacie) príspevky               35 359,44 €           18 855,48 €  

 

 

7. INVESTIČNÝ ZÁMER 

 

V mesiaci december 2021 spoločnosť vypracovala investičný zámer s názvom Výroba okien 

a dverí stavieb z hliníkových profilov s plánovaným objemom investícií vo výške 177 tis. €, 

pričom 35,7 tis. € je plánované vyuţiť z návratných zdrojov investičnej pomoci, 29 tis. € 

z vlastných zdrojov a 112 tis. € zo zdrojov nenávratnej zloţky investičnej pomoci. 

 

Ţiadosť o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku podľa  

§ 17 a § 25 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch  a 

§ 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5 /2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti v rámci národného pro-

jektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zloţka“, podá spoločnosť 

v mesiaci január 2022. 

 

Dňa 27. 12. 2021 bola uzatvorená úverová zmluva s bankou Slovenská sporiteľňa, a.s. na po-

krytie zdrojov plánovaných pouţiť pre daný projekt v rámci návratnej zloţky investičnej po-

moci, čím fakticky banka reálnosť investičného zámeru spoločnosti IZONES, s. r. o., schváli-

la.   
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8. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov sa uvádza v nasledovnej tabuľke: 

  

   Stav k 31.12.2020   Prírastky  Úbytky Stav k 31.12.2021 

          

MAJETOK     

 

  

Dlhodobý hmotný majetok  (NETTO hodnota)              29 154,01 €                       -   €         8 955,53 €            20 198,48 €  

Stav zásob na sklade                6 169,48 €           10 851,22 €                    -   €            17 020,70 €  

Ceniny                           -   €                       -   €                    -   €                         -   €  

Pokladnica              70 146,17 €         104 903,04 €       60 797,55 €          114 251,66 €  

Bankové účty              35 505,17 €         287 651,25 €     300 242,80 €            22 913,62 €  

Krátkodobé pohľadávky              37 406,08 €         280 087,85 €     291 576,28 €            25 917,65 €  

Dlhodobé pohľadávky                           -   €                       -   €                    -   €                         -   €  

         

MAJETOK spolu:            178 380,91 €         683 493,36 €     661 572,16 €          200 302,11 €  

          

ZÁVÄZKY         

Dlhodobé              25 137,36 €                316,67 €         4 039,95 €            21 414,08 €  

Krátkodobé              29 330,91 €         236 837,27 €     240 185,86 €            25 982,32 €  

Dlhodobé bankové úvery                8 521,00 €                       -   €         2 508,00 €              6 013,00 €  

Beţné bankové úvery                           -   €                             -   €  

  

 

     

ZÁVÄZKY spolu:              62 989,27 €         237 153,94 €     246 733,81 €            53 409,40 €  
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9. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE JEJ ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV 
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Spoločnosť si uplatnila predĺţenie lehoty na podanie daňového priznania, ktoré bolo odo-

vzdané 21. 6. 2022. Účtovná závierka bola zostavená a schválená dňa 21. 6. 2022. Základné 

ekonomické ukazovatele predstavujú kladný výsledok hospodárenia účtovnej jednotky 

v sume 31 913 € (bez výsledku finančnej činnosti) pri dosiahnutých trţbách z hlavnej činnosti 

v sume 210 366 €. Celkové výnosy z hospodárskej činnosti predstavovali sumu 254 731 € pri 

celkových nákladoch na úrovni 221 818 € (bez nákladov na finančnú činnosť). Celkové výno-

sy spoločnosti klesli oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu o 14 %. Pokles trţieb 

z hlavnej činnosti predstavuje 22,32 %. Negatívny medziročný trend je odrazom mimoriadnej 

situácie súvisiacej s pravidelne sa opakujúcimi vlnami epidémie korovanírusu, ale tieţ 

s prudkým nárastom cien tovarov a sluţieb v stavebníctve.                                                                                                                             

     

     Celkový hospodársky výsledok spoločnosti klesol oproti minulému roku zo sumy 87 708 € 

na sumu 30 367 €. Napriek negatívnym trendom v ekonomike Slovenskej republiky si spo-

ločnosť udrţiava svoje hospodárske zdravie a je zisková. Vykázaný zisk v celkovej výške 

30 367 € bude v zmysle ustanovenia odseku 7 článku 15 Hospodárenie spoločnosti zaklada-

teľskej listiny spoločnosti a v súlade s rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 6. 7. 2020 

v celej svojej výške, po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb, pouţitý na dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti ako sociál-

neho podniku. Spoločnosť spĺňa zákonné podmienky na úplné oslobodenie od povinnosti pla-

tiť daň z príjmov právnickej osoby za rok 2021.  

 

Prehľad o vývoji základných ekonomických ukazovateľov sa uvádzajú v nasledovných gra-

foch: 

    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HV 353 11537 10348 -15 1905 9376 3528 7184 2612 87708 30367
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

výnosy 157 55 166 01 143 27 141 83 135 62 205 89 208 20 187 80 214 25 270 80 210 36

náklady 153 72 147 55 126 71 140 63 132 57 195 14 203 31 178 39 208 42 205 46 221 81
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10. ZÁVER 

 

     Táto výročná správa je vypracovaná v zmysle § 15 zákona NR SR č. 112/2018 Z. z. o so-

ciálnej ekonomike a sociálnych podnikoch podľa ktorého registrovaný sociálny podnik vypra-

cuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym orgánom alebo zá-

kladným dokumentom, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Výroč-

ná správa registrovaného sociálneho podniku obsahuje najmä zhodnotenie dosahovania pozi-

tívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom zá-

kladnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, účtovnú závierku 

a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, prehľad o peňaţných príjmoch a vý-

davkoch, prehľad príjmov v členení podľa zdrojov, stav a pohyb majetku a záväzkov, zloţe-

nie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu ka-

lendárneho roka.  Registrovaný sociálny podnik predkladá výročnú správu do 15. júla nasle-

dujúceho kalendárneho roka ministerstvu práce, ktoré ju zverejňuje na svojom webovom síd-

le. Registrovaný sociálny podnik je povinný zverejniť výročnú správu na svojom webovom 

sídle, ak ho má zriadené. 

Prievidza, dňa 30. júna 2022 

Vypracoval: PhDr. Ľudovít Daňo                     

 

Schválil: Jaroslav Šimko, konateľ spoločnosti ___________________________   

                                                                                       p o d p i s                                                                                               
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