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Na~a spoločnosť bola založená v roku 2008. Po úplnej rekonštrukcii výrobných

priestorov, kolaudácii a schválení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach
došlo k 1.2.2010 k spusteniu výroby tradičných cukroviniek v novo-vzniknutej chránenej
dielni.
Rok 2019 bol pre našu spoločnosť vermi náročný najmä z pohradu dodávaterskoodberaterských vzťahov, ktorým sme tak ako na samom začiatku našej existencie a spustenia
výroby v roku 2010 museli prejsť, tak od začiatku roka 2019 a aj počas celého roka obnovovali
dodávaters ko - odberateľské vzťahy pre

odbyt našich výrobkov podra regiónov kde-tu s menšou

a väčšou úspe š nosťou , zároveň ale s úzkou spoluprácou Ministerst va práce, sociálnych ved
a rodiny SR došlo k zmene našej chránenej dielne na transformáciu registrovaný sociálny
podnik

il

aj ku stabilizácii a tým aj k zachovaniu pracovných miest pre našich zdravotne

znevýhodnených zamestnancov.
PO predložení žiadosti a splnení všetkých zákonných požiadaviek nám bol s účinnosťou
od 1. 7. 2019 priznaný štatút RSP .
Naďalej

plánujeme

naše

dodávatersko-odberaterské vzťahy

obnoviť

a roz š íriť

o niekdajších našich odberaterov, resp. obchodných partnerova ako aj o nových obchodných
partnerov .

1. Základne údaje spoločnosti:
Obchod ny názov:

SOLIDE SLOVAKIA s.r.o. , Registrovany sociálny podnik

Sidlo :

93561 Hronovce - Vozokany nad Hronom, Fučíkova 56/ 10

ltO:

44378670

Dl t:

2022692001

It pre DPH:

SK2022692001

Zápis:

Obchodný register Okresného súdu Nitr a, oddiel : Sro,

vložka Č . :2322 2!N

2. Statutarny orgán spoločnosti :
Edita Vincúr Ka litová - konatel'ka
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3. Prehrad vykonávaných činností a zhodnotenie dosahovania pozitivneho sociálneho
vplyvu

Výroba tradičných cukroviniek - zaoberáme sa výrobou tradičných cukroviniek
ako sú košický med, turecký med a iné obdobné produkty spracovávaním šrahanej
bielkovej peny, kde sa snažíme zachovať receptúry ešte z čias 80tych 20. storočia
a spracovanie a celý výrobný proces je ručná výroba.
Naše výrobky sa snažíme umiestniť na regáli v našich domácich obchodných domoch
a jednotlivých regionálnych veľko a aj maloobchodoch.
Zároveň

už pracujeme aj na vývoji nových druhov zdravých cukroviniek, ktoré by boli

určené

pre potencionálne nových odberaterov s intoleranciou pre lepok, histamín .

Plánujeme zakúpenie novej technológie pre výrobu nových výrobkov.
V roku 2019 vo výrobe pracovalo 8 zamestnancov z čoho 5 zamestnancov bolo
zdravotne znevýhodnených .
Pozitívny sociálny vplyv - zhodnotenie jeho dosahovania
Hlavným cierom našej spoločnosti je 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 (ďalej len "zákon č.112/2018 Z. z.") dosahovanie meraterného
pozitívneho sociálneho vplyvu v ob lasti poskytovania služieb alebo tovarov.
Pozitívny sociálny vplyv integračného RSP sa prejavuje podporou zamestnanosti
prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniterných osôb. Pozitívny
sociálny vplyv sa meria percentom zamestnaných zdravotne znevýhodnených alebo
zraniterných osôb z celkového

počtu

zamestnancov RSP a je uvedený v nasledovnej

tabul'ke :

Tab. č. 1- Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sochilneho vplyvu za rok 2019

Celkový počet
zamestnancov
Stav k 31.12.2019

8

Počet

zamestnancov
so zdravotným
znevýhodnením

5

Podiel
zamestnancov zo
znevýhodnením na
celkovom počte

62,50 %
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4. Účtovná závierka
Prehrad o výnosoch a nákladoch spoločnosti

4.1.

č.

Tab.

2 • Prehľad o prevádzkových tdbách a výnosoch v RSP za rok 2019

výnosy
144 231 (

Tržby za vtastné výrobky

5 755 (

Trfby za predaný tovar

SH

Zmena stavu zásob
Ostatné výnosy z hosp. činnosti

Tab.

č.

25 656 (

3 • Prehrad o stave a pohybe záväzkov v RSP za rok 2019
Náklady

Spotreba materiálu, energie

61483 (

Slul by

36976 €

Osobné ná klady

63 752 (

Dane a poplatky

531 (

5. Zloženie orgánov RSP
5.1. Konateľka ~ koná v mene spoločnosti a samostatne
Ed ita Vincúr Kalitová - štatutár, konateT - vznik funkcie 8.10.2008
s.2.Poradný výbor
Poradný vYbor RSP zriadila naša spoločnosť v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. o
sociálnej ekonomike a sociálnych podni koch
účinno sťou

il

o doplnení niektorých zákonov s

od Ol. 07 . 2019.

Poradný výbor t voria 3 členovia (zamestnanci RSP) menovaní na základe výsledkov
riadnych volieb zamestnancov RSP zo dňa 1. 7. 2020. Cinnosť poradného vYbaru
ako aj práva a povinnosti sú upravené vnútropodnikovou smernicou.
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5.3. )Valné zhromaždenie
Na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa

29.10. 2020, boli

spoločníkom spoločnosti

odsúhlasené nasledovné dokumenty: •

ročná účtovná závierka spoločnosti za rok 2019, · výročná správa spoločnosti za rok

2019, - návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019.

6. Predpokladany vývoj spoločnosti
V roku 2020 plánujeme zlepšiť

a roz šfriť dodávatersko - odberaterské vzťahy

s obchodnými partnermi s ktorými sme v minulosti spolupracovali. Zároveň pracujeme

na rozšírení našej výroby o nové druhy výrobkov - tradičných ako aj "zdravých"
cukroviniek.

Plánujeme zakúpenie novej technológie, rekonštrukciu exteriéru ako aj interiéru
výrobných priestorov, napojenie sa na obecnú kanalizáciu do konca roka 2020.
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