
 
  

  

VÝROČNÁ SPRÁVA 
za rok 2021 

Nitra, jún 2022 



  
 

Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 

Názov spoločnosti Breco s. r. o. 

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 1.1.2020 

Sídlo: Kalvária 3, 949 01  Nitra 

IČO: 52 846 547 

DIČ: 2121153980 

IČ DPH: SK2121153980 

Webové sídlo: www.breco.sk  

e-mail: info@breco.sk  

Výška základného imania: 21 000,00 € 

 

Štatút registrovaného sociálneho podniku 
 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): Integračný RSP 

Dátum priznania štatútu: 29.3.2021 

Číslo osvedčenia: 337/2021_RSP 

 

Štatutárny orgán spoločnosti 
Mgr. Stanislav Horák – konateľ 
Ing. Eva Šmitalová, PhD. – konateľ 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. 

 

Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je zložené z peňažného vkladu vo výške 5 000,00 € a nepeňažného 
vkladu vo výške 16 000,00 € jediného spoločníka, ktorým je občianske združenie Pokoj a dobro – pomoc 
núdznym. 

Poradný výbor  
RSP zriadil poradný výbor v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o doplnení niektorých zákonov. Poradný výbor tvoria traja členovia – z toho sú dvaja zamestnanci 
RSP, ktorých menoval konateľ spoločnosti na základe výsledkov volieb zo dňa 11.6.2021. Činnosť poradného 
výboru, tak ako aj práva a povinnosti sú upravené internou smernicou RSP č. 202101 s účinnosťou od 
26.5.2021. 

 



  
 

Hlavná činnosť spoločnosti podľa ORSR 

 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 

 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

 Textilná výroba 

 Výroba hračiek a hier 

 Výroba bižutérie a suvenírov 

 Poskytovanie služieb osobného charakteru 

Predmet činnosti RSP 

 Spoločnosť je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti:  

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  
spoločnosti je najmä:  

 textilná výroba, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
a služieb a výroby. 

Pozitívny sociálny vplyv  

 Hlavným cieľom RSP v súlade s ustanovením § 5 ods.1 písm. b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je dosahovanie merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb alebo tovarov. Pozitívny sociálny vplyv 
integračného RSP sa prejavuje podporou zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a 
zraniteľných osôb. Pozitívny sociálny vplyv sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených a/alebo 
zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov RSP a je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

 

 Celkový počet 
zamestnancov 

Počet 
znevýhodnených 

zamestnancov 

Počet 
zraniteľných 

zamestnancov 

Podiel zraniteľných 
a znevýhodnených 
k celkovému počtu 

zamestnancov 
Počiatočný stav 
k 1.1.2021 

1 0 0 0 

Koncový stav 
k 31.12.2021 

5 1 1 40 % 

 



  
 

RSP v období za rok 2021 splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho 
vplyvu (PSV). 
 

Výsledky činnosti RSP za rok 2021 

 V zmysle zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov RSP Breco s. r. o. získal dňa 29.3.2021 Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného 
sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku je Integračný podnik. 

Spoločnosť zvýšila zamestnanosť oproti roku 2020 o 4 zamestnancov na celkový počet 5 
zamestnancov. 

RSP dosiahol pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb (1 
zamestnanec) a zraniteľných osôb (1 zamestnanec) čo tvorilo 40 % z celkového počtu zamestnancov.  

RSP zriadil Poradný výbor v zmysle zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a má troch členov. Tvoria ho dvaja zamestnanci 
spoločnosti, z toho jeden zamestnanec zo skupiny zraniteľných osôb na trhu práce a jeden vymenovaný člen. 
Poradný výbor zasadal dvakrát do 31.12.2021. 

Spoločnosť Breco s. r. o. vypracovala Investičný zámer pod názvom „Výroba a potlač ekologických 
tašiek a obalov. Investičným zámerom sa spoločnosť uchádzala o investičnú pomoc určenú pre registrované 
sociálne podniky, v čom aj uspela. Dohoda o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu 
„Investičná pomoc pre sociálne podniky“ s Úradom práce bola podpísaná dňa 2.11.2021. RSP, tak získal 
investičnú pomoc v celkovej výške 112 963 €. Investičnú pomoc tvorí nenávratná zložka a návratná. Návratná 
časť je financovaná formou úveru prostredníctvom Slovenskej sporiteľne. Investičný zámer spoločnosti sa 
orientuje na nákup nových technologických zariadení, ktoré umožnia rozšírenie výroby a zvýšenie 
konkurencieschopnosti. Zároveň spoločnosť týmto získala finančné prostriedky na vytvorenie štyroch 
pracovných miest, ktoré budú po dobu 18 mesiacov pokryté z projektu. 

Zhodnotenie výsledkov hospodárenia 

Ukazovateľ  2021 
Celkové výnosy 79 445,00 € 
Celkové náklady 92 439,00 € 
Zisk / strata        -12 994,00 € 
Počet zamestnancov 5 
 
 
Výnosy 79 445,00 € 
Tržby z predaja tovaru 48 321,00 € 
Tržby z predaja vlastných výrobkov 8 823,00 € 
Tržby z predaja služieb 2 171,00 € 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 20 130,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Náklady 92 439,00 € 
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 342,00 € 
Spotreba materiálu, energie 9 673,00 € 
Služby 19 435,00 € 
Osobné náklady 37 574,00 € 
Dane a poplatky 51,00 € 
Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku 1 353,00 € 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť  11,00 € 
 
Štruktúra majetku  
Dlhodobý hmotný majetok 17 360,00 € 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 17 360,00 € 
Obežný majetok 54 252,00 € 
Zásoby 7 467,00 € 
Materiál 6 352,00 € 
Tovar 1 115,00 € 
Krátkodobé pohľadávky súčet 2 446,00 € 
Finančné účty súčet 44 339,00 € 
 
 
Štruktúra zdrojov  
Spolu vlastné imanie a záväzky 70 114,00 € 
Vlastné imanie 21 250,00 € 
Základné imanie súčet 21 000,00 € 
Ostatné kapitálové fondy 27 000,00 € 
Výsledok hospodárenia minulých rokov -12 506,00 € 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 244,00 € 
Záväzky 48 864,00 € 
Dlhodobé záväzky súčet 27,00 € 
Krátkodobé záväzky súčet 4 622,00 € 
Záväzky z obchodného styku -791,00 € 
Záväzky voči zamestnancom 3 514,00€ 
Daňové záväzky a dotácie 32,00 € 
Krátkodobé finančné výpomoci 1 539,00 € 
Bankové úvery 4 1254,00 € 
 
 
  



  
 

Príloha: 
Účtovná závierka za rok 2021 
 




























