
  

  

  

POZNÁMKY   
K 31.12.2021  

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku  
 

Názov spoločnosti: Aimi,s.r.o.  

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 25.02.2000  

Sídlo: Hybešova 51 , 831 06 Bratislava  

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: Hybešova 51 , 831 06 

Bratislava  

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, zmenila 

/ nezmenila* adresu prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej 

evidencii.  

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný / sociálny podnik bývania 

/ všeobecný RSP*   Dátum priznania štatútu: 1.9.2021  

V prípade, ak príslušný register odmietol zápis označenia „registrovaný sociálny podnik“ 

alebo skratky „r.s.p.“:  

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného 

dokumentu spoločnosti:      poradný výbor / 

demokratická správa*  

Dátum zriadenia poradného výboru / demokratickej správy - splnenie povinnosti v zmysle § 

6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v 

platnom znení (zákon o SE): 1.9.2021  

    

Spôsob kreovania poradného výboru: dočasné 

menovanie / voľby*  RSP má / nemá* vypracovaný 

interný dokument pre poradný výbor.  

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná 

závierka: 11.06.2021  

RSP má / nemá* vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru  

Počet členov poradného výboru k 31.12. 3  

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.:  

1) Zamestnanec: 3  

2) .......................  

3) .......................  

Zloženie orgánov RSP:  

1 konateľ, 2 majitelia, poradný výbor  

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nastali / 

nenastali* nasledujúce zmeny v zložení jeho orgánov:  

Poradný výbor menil svojich členov na základe volieb.  

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, mal / nemal* 

vyhlásený konkurz na majetok, bolo / nebolo* voči nemu zastavené konkurzné konanie 

pre nedostatok majetku alebo bol / nebol* zrušený konkurz pre nedostatok majetku. RSP 

zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky je / nie je* v reštrukturalizácii a 

je / nie je* v likvidácii.  

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, splynul / nesplynul* 

alebo sa zlúčil / nezlúčil* s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. 

RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa rozdelil / 



  

  

  

nerozdelil*. V prípade rozdelenia RSP, osoby, na ktoré prešlo imanie RSP boli / neboli* 

registrovanými sociálnymi podnikmi.  

  

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky  

Predmety činnosti RSP:  

Poskytovanie služieb starostlivosti o ľudské telo.  

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, menil / nemenil* predmety činnosti.    

§ 27a ods. 2 písm. e) Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je 

poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti:  

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a/alebo  

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného 

dokumentu  spoločnosti je najmä:  ◼ zamestnávanie znevýhodnených osôb.  

  

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu:  

Udržanie miezd znevýhodnených osôb, udržanie a zvýšenie počtu pracovných miest  

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, zmenil / nezmenil* merateľný 

pozitívny sociálny vplyv.  

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.  

Záver:  

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil / * nesplnil hlavný cieľ, ktorým 

je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). Obdobie, druh PSV (v 

prípade viacerých merateľných PSV) a dôvod nesplnenia: 

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

    

V prípade integračného podniku - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo 

zraniteľných osôb   

      

1 - 12 mesiac stav 

ku koncu mesiaca  

% zamestnaných 

znevýhodnených osôb a/alebo 

zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP  

% záväzku, ktorým RSP 

integračný meria dosiahnutie 

hlavného cieľa merateľný PSV 

splnený / nesplnený  

1  75 %    Splnený  

2  75 %    Splnený  

3  75 %    Splnený  

4  75 %    Splnený  

5  75 %    Splnený  

6  75 %    Splnený  



  

  

  

7  75 %    Splnený  

8   75 %    Splnený  

9   75 %    Splnený  

10   75 %    Splnený  

11   75 %    Splnený  

12  75 %    Splnený  

       

Záver:   

RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená 

účtovná závierka.     

  

c) počet zamestnancov účtovnej jednotky   

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného 

obdobia: 3  

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

závierka: .5  

-  z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v 

priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a 

vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho 

zamestnanca: 1  

 

 

Hospodárenie RSP 

 

 

 

VÝNOSY 2021 SUMA 

v € 

tržby z predaja 

služieb 

44959 

Ostatné výnosy 

z hospodárskej 

činnosti 

(dotácie, iné) 

38166 

SPOLU: 83125 

  

NÁKLADY 

2021 

 

Spotreba 

materiálu 

17384 

Služby 6100 

osobné 

náklady 

57954 

Dane 

a poplatky 

181 



  

  

  

Pokuty a 

penále 

0 

Opravné 

položky 

k pohľadávkam 

0 

Ostatné 

náklady na HČ 

(poistenie 

majetku) 

233 

Odpisy 

dlhodobého 

hmotného 

majetku 

98 

Úroky 

(debetné) 

0 

Ostatné 

finančné 

náklady 

(bankové 

poplatky, 

kurzové straty) 

0 

SPOLU 248200 

 

ZDROJ PRÍJMY 

2021 

Základné 

imanie 

26640 

Kapitálový fond 152297 

Tržby 

z predaja 

služieb 

44959 

Tržby 

z predaja 

tovaru 

928 

Kompenzačné 

vyrovnávacie 

príspevky 

0 

Iné príspevky 

od štátu 

0 

Ostatné 

výnosy 

z hospodárskej 

činnosti 

38166 

 

MAJETOK STAV 

k 31.12.2021 

Dlhodobý 

hmotný 

majetok 

(NETTO) 

1951 



  

  

  

Pokladnica 225 

Bankové účty 2 357,31 

Krátkodobé 

pohľadávky 

746 

Dlhodobé 

pohľadávky 

209 

 955 

Majetok 

spolu: 

 

  

Záväzky  

Dlhodobé 

záväzky 

839 

Krátkodobé 

záväzky 

0 

Krátkodobé 

rezervy 

0 

Bežné 

bankové účty 

0 

Krátkodobé 

finančné 

výpomoci 

0 

  

Záväzky 

spolu: 

839 

 

 

V Bratislave dňa 14.7.2022 

 

Mgr. Michal Kubala, konateľ 


