
"Ľudia a perspektíva" OZ, r.s.p. 

Výročná správa za rok 2019 

V Krompachoch dňa 07.02.2020 

Vypracoval: Imrich Holečko 



l. Identifikácia organizácie: 

Názov: 
Adresa sídla: 
IČO: 
DIč: 
DIČ DPH: 
Bankové jpojenie: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
Štát: 
NUTS II: 
Región: 
E-mail: 
Telefon: 

"Ľudia a perspektíva" OZ, r.s.p. 
05342 Krompachy, Družstevná č . 4 
35552051 
2021759322 
SK2021759322 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
5037703706/0900 
SK50 0900 0000 0050 3770 3706 
Slovensko 
Východné Slovensko 
SPIŠ 
imrich.holecko.ih a mail.com 
+421 905 856503 

Právna/orma: Občianske združenie 
Zapísaný v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod č. WS/1-900/90 - J 3233 
Dátum registrácie: 21.2.2003 na MVSR 

Štatutámy zástupca: Ing. Imrich Holečko - predseda a konatel', 
adresa: Robotnícka č.6, 053 42 Krompachy 
tel.: +421 905 856503 
E-mail.: imrich.holecko@kromsat .sk 
Karin Pustayová - podpredseda a konateľ 
Adresa: Hlavná č.l, 053 42 Krompachy 

Zapísaný aj v Živnostenskom registri vedenom OÚ Spišská Nová Ves 
pod číslom: 860-14056 

Il. Poslanie a zameranie organizácie 

Aj v roku 2019 boli ciele a poslanie organizácie v súlade s obsahom Stanov 
občianskeho združenia, článku III. "Ciele občianskeho združenia". 
Aktivity zamerané na znevýhodnené a sociálne vylúčené skupiny občanov, predovšetkým na 
občanov a rodiny žijúce pod hranicou chudoby. 

Túto skupinu tvoria občania so zdravotným postihnutím lOZPI, avšak v našom reglone 
predovšetkým početné rómske rodiny, žijúce segregovane a separovane v rómskych 
lokalitách. N ďalšom texte cieľová skupina obyvateľovi 

Aktivity organizácie sú orientované na poskytovanie integrovaných sociálnych služieb 
ambulantnou fonnou. Sú zamerané hlavne na zvyšovanie a rast životnej úrovne formou 
vytvárania, poskytovania a sprostredkovania pracovných príležitosti pre občanov odkázaných 
na dávky v hmotnej núdzi , podnecovaním občanov k výchove a vzdelávaniu pre podporu 
rýchlejšieho a úspešného začlenenie do aktívneho spoločenského života. 



Zároveii. prispievame k mobilizácii a aktivizácii zamestnávateľov v reglOne, k podpore 
vzájomnej a účelnej spolupráci, štátnej správy, samosprávy, privátnej sféry a neziskového 
sektora, predovšetkým v oblasti sociálnej politiky a regionálneho rozvoja. 

IIL Zhodnotenie dosahovania poziiívnellO sociálneho vplyvu a prehl'ad činností 
občianskeho združenia vykonávaných v roku 2019. 

Hlavné aktivity občianske/IO združenia v roku 2019 môžeme rozdeliť do nasledujúcich 
základných oblasti: 

A: Aktivity v rámci činnosti "registrovaného sociálneho podnikuu, druh registrácie, 
"integračný podnik". 

B: Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení "Komunitné centrum" 

C: Výkon aktivačných prác formou dobrovoľlÚckej činnosti 

A: Aktivity v rámci činnosti "regi:.trovanéllO sociálneho podniku". druh registrácie. 
"integračný podnik" 

Aj počas roka 2019 vytvorilo a poskytlo občianske združenie pracovné príležitosti pre 
dlhodobo nezamestnaných občanov s nízkym stupňom vzdelania. 

V rámci uzatvorenej partnerskej spolupráce s Východoslovenskou distribučnou 
spoločnosťou NDS/, sme na základe vystavených objednávok vykonávali pracovnú činnosť: 
"Výrub a čistenie lesného porastu pod vedenÚll vysokého napätia. Na vykonávanie týchto 
náročných a hlavne na dodržiavanie BOZP zodpovedných pracovných čilIDOSti, sme pripravili 
a zamestnali na plný pracovný úväzok postupne 10 sociálne znevýhodnených občanov, 
z ktorých 8 zamestnancov, túto náročnú ČilIDOSť úspešne zvládali počas celého roka. 

V ďalšom období, od mesiaca jún, sme v spolupráci so spoločnosťou SEZ Krompachy 
a.s., vytvorili pracovné príležitosti vo výrobno-montážnych dielňach pre cieľovú skupinu 
občanov, 

Obsahom pracovnej náplne sú montážne operácie, pri výrobe "Domáceho inštalačného 
materiálu" /DIMI, ako sú zásuvky, vypínače, počítadla WEHRLE. 
V priebehu roka sme na tieto výrobné operácie pripravili a zamestnali, na plný pracovný 
úväzok, spolu 21 znevýhodnených občanov. Z tohto počtu túto pracovnú činnosť ku koncu 
roka naďalej vykonáva II zamestnancov. 
Zároveň počas celého roka bolo udržané chránené pracovisko pre OZP. 

Z týchto údajov je evidentné, že merateľný sociálny vplyv, v rámci priorít merania 
sociálneho vplyvu v sociálnom podnikaní, bol dosiahnutý počtom prípravy na pracovný 
pomer a počtom zamestnania znevýhodnených a zraniteľných osôb v sociálnom 
podniku, čím sme dosiahli požadované ukazovatele sociálneho vplyvu. 



B: Poskytova1lie sociálnych služieb v zariadení "Komunitné centrum". 

Hlavné aktivity občianskeho združenia v roku 2019 v oblasti poskytovanie sociálnych 
služieb, môžeme zhrnúť do nasledujúcich oblasti 

1. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
v zariadení kIízovej intervencie "Komunitné centrum". 

2. Podpora pri zabezpečovaní vzdelávania, remeselných kurzov a tréningov. 
3. Spolupráca pri zabezpečovaní pracovných stáži a pracovnej terapie. 

1. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona Č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, 

Sociálne služby sú poskytované prevažne ambulantnou formou v zariadení krízovej 
intervencie v "Komunitné centrum''', ale aj terénnou formou, hlavne v rómskych lokalitách 
"Družstevná" a "Hornádska". 
V súvislosti z rozbehnutím pracovných príležitosti v Sociálnom podniku, sa záujem o sociálne 
služby v Komunitnom centre rozšíril hlavne do obcí Richnava, Žehra, Bystrany, Kolinovce 
a čiastočne aj do iných obcí z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves. 

Činnosti vykonávané v zariadení sociálnych služieb 
a) základné sociálne poradenstvo 
b) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
c) pracovná terapia, 
d) pomoc pri pracovnom uplatnení a získanie pracovných príležitosti, 
e) pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské doučovanie 
f) zabezpečenie záujmovej činnosti. 
g) poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi 

2. Podpora pri zabezpečovaní vzdelávania. remeselných kurzov a tréningov 

Počas roku 2019 pokračovala a čiastočne sa aj rozširovala spolupráca so "Sú1rromná 
spojená škola EDURAM", Maurerova 55, Krompachy. 
V našich priestoroch na ulici DlUžstevná čA v Krompachoch, sú vytvorené 4 vyučovacie 
triedy, s dennou dochádzkou, v odbore "Stavebná výroba" a "Praktická žena<'~ 
Je to výsledkom už dlhoročnej úspešnej spolupráce so "Súkromnou spojenou školou 
EDURAM" a so spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. 

V týchto triedach sa vzdeláva mládež z rómskych lokalít, predovšetk)'m z tých rodín, ktorých 
rodičom srne poskytli príležitosť získať pracovné zamestnanie, ktorým srne zabezpečovali a 
poskytovali pracovné stáže, pracovnú terapiu, prípadne u nás absolvujú dobrovoľnícku 
činnosť a aktivačné práce. 

3. Spolupráca pri zabezpečovaní pracovných stáži a pracovnej terapie 

V spolupráci so zamestnávateľmi a živnostníkmi v blízkom okolí, predovšetkým so 
zamestnávateľským partnerom, SEZ Krompachy a.s., dlhodobo pripravujeme záujemcov 
z radov cieľovej skupiny občanov na konkrétne požadovanú pracovnú pozíciu s následným 
uzatvorením pracovného pomelU na plný pracovný úväzok. Súčasťou tejto prípravy pre 



záujemcov je zabezpečenie pracovných stáži a pracovnej terapie. Účelom je získavanie 
pracovných návykov,. pracovnej zručnosti, získavania infonnácii a poznatkov potrebných 
pre dodržiavanie pracovnej disciplíny aj života v pracovnom kolektíve. 

C: Aktivačnépráceformou dobrovoľníckej činnosti 

Tak ako po minulé roky, aj v roku 2019, sme pre evidovaných nezamestnaných 
poskytovali možnosť vykonávať aktivačné práce fonnou dobrovoľnickej činnosti, ako aj 
možnosť odpracovania dávky v hmotnej núdzi, podľa záujmu a vhodnosti pre každého 
nezamestnaného. Možnosti sme poskytli priamo v našich priestoroch v (montážnych 
dielňach, v Komunitnom centre), alebo v lesnom poraste pri čistení a zberaní zostatkovej 
drevnej hmoty v lesnom urbariáte Slovinky. 

IV. Účtovná závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

Účtovná závierka za rok 2019, je uvedená v prílohe výročnej správy. 
V rámci zhodnotenia môžeme konštatovať, že po minuloročnom negatívnom 
hospodárskom výsledku, bol hospodársky výsledok v roku 2019 opäť pozitívny. 
Výraznejší vplyv, z pohľadu ekonomick~j situácie, pre dosialmutie pozitívnych 
hospodárskych výsledkov v roku 2019, mali pracovné činnosti vyplývajúce z uzatvorenej 
partnerskej spolupráce s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou NDS/, na 
základe ktorej sme vykonávali pracovnú činnosť: "Výrub a čistenie lesného porastu pod 
vedením vysokého napätia. 

V. Správa audítora 

"Ľudia a perspektíva" OZ, r.s.p. nemá povinnosť štatutárneho auditu. 

VI. Prehl'ad peňažných príjmov a výdavkov. stava pohyb majetku a záväzkov 

Výnosy 
Z predaja služieb 139023,58 € 
Tržby z predaja DNM a DRM 833,33 € 
Zákonné poplatky 0,06 € 
Iné ostatné výnosy l 875,00 € 
Dotácie 100208,78 € 
SPOLU 241940,75 € 

Výnosy občianskeho združenia "Ľudia a perspektíva'" dosiahli k 31.12.2019 výšku 
241 94Ó,75 €. Podstatnú zložku výnosov tvorí Predaj služieb a získané Dotácie. 



Nákladv 
Spotreba materiálu 13 441,97 € 
Spotreba energie 1 292,01 € 
Opravy a udržiavanie 5467,43 € 
Cestovné 5138,66 € 
Ostatné služby 16057,75 € 
Mzdové nák1adv 117595,81 € 
Zákonné soc. poistenie a zdrav. poistenie 38606,16 € 
Zákonné sociálne náklady 7512,20€ 
Daň z motorových vozidiel 659,72 € 
Ostatné dane a poplatky 247,50 € 
Ostatné pokuty a penále 7,00 € 
Uroky 179,71€ 
Iné ostatné náklady 700,23 € 
Odpisy DNM a DHM 687,50 € 
Zostatková cena predaného DNM a DHM l 187,50 € 
SPOLU 208781,15 € 

Náklady občianskeho združenia "Ľudia a perspektíva" dosiahli k 31.12.2019 výšku 
208781,15 €. Podstatnú zložku nákladov tvoria Mzdové náklady. 

Struktúra majetku 
Dlhodobý nehmotný majetok 1 825,67 € 
Dlhodobý hmotný majetok 40917,46 € 
Neobežný maietok spolu 42743,13 € 

Krátkodobé pohľadávky 52722,51 € 
Finančné účty 21 027,86 € 
Obežný majct.ok spolu 73750,37 € 

Casové rozlíšenie 170,25 € 

Majetok S P O L U 116.663,75 € 

Struktúra zdrojov 
Fondy tvorené zo zisku 52579,99€ 
Nevysporiadaný výsledok hosp_ minulých r. -6325,36 € 
Výsledok hospod. za účtovné obdobie 33 159,60 € 
Vlastné zdroje krytia majetku spolu 79414,23 € 

Rezervy 4725,44€ 
Dlhodobé záväzky 3847,79 € 



Krátkodobé záväzky 27547,41 € 
Cudzie zdro.ie spolu 36120,64 € 

Casové rozlíšenie spolu 1128,88 € 

Vlastné zdroje a cudzie zdroje SPOLU 116663,75 € 

Výsledky hospodárenia 

Merná Rok 2019 Rok 2018 
jednotka lEI lEI 

Výnosy spoločnosti € 241940,75 63797,90 
Náklady spoločnosti € 208781,15 62063,92 
Priemerný počet zam. os. 14,9 5,7 

VIL Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny ku ktorým 
došlo v priebehn kalendárneho roka. 

Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku sa počas kalendárneho roka 
nezmenilo. 

l. Zapájanie sa zainteresovaných osôb do spravovania hospodárskej činnosti 

V súlade s par. 9 a znením zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch, je vytvorený Poradný výbor, ktorý má 3 členov. Členovia poradného výbolU sú 
zainteresované osoby a väčšinu tvoria priamo zainteresované osoby, ktorí sú zamestnancami 
sociálneho podniku a sú zároveň znevýhodnenými osobami. 

Stretnutia poradného výbolU prebiehali pravidelne raz za 2 mesiace. Na stretnutia 
k prerokovávaným témam sú pozívaní ďalší zamestnanci a členovia orgánov občianskeho 
združenia. Z každého rokovania Poradného výboru je vyhotovená zápisnica. 

2. Personálne zabezpečenie 

Počet zamestnancov počas roka 2019 sa pohyboval v rozmedzí od 12 do 25. 
Všetci zamestnanci patria do skupiny znevýhodnených a zraniteľných osôb. 
Počas roka bolo uzatvorených 31 pracovných pomerov na plný pracovný úväzok na dobu 
určitú. 
V 11 prípadoch došlo ukončenie pracovného pomeru s rôznych dôvodov. 

Príloha Č. 1. Účtovná závierky výkaz ziskov a strát. 
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