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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 

Názov spoločnosti: Projman, s.r.o., registrovaný sociálny podnik 
 
Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 14.11.2013 
Zapísaný v OR SR Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro, vložka číslo:  60872/L. 
 
Sídlo: Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina 
V roku 2021 vznikol súvisiaci priestor zapísaný v živnostenskom registri: Rajecká 17, 010 01 Žilina 
 
Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný  
 
Dátum priznania štatútu: 9.12.2021 
 
Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 
spoločnosti:    poradný výbor  
 
Dátum zriadenia poradného výboru - 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): 2.3.2022.  
 
Spôsob kreovania poradného výboru: voľby. RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný 
výbor. 
 
Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: v období, za 
ktoré je zostavená účtovná závierka sa zasadnutie poradného výboru nekonalo, keďže došlo k jeho 
zriadeniu 2.3.2022.  
 
Počet členov poradného výboru k 31.12.2021: nerelevantné. Poradný výbor bol zriadený 2.3.2022 a tvoria 
ho 3 členovia. 
 
Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru: 
1) Ing. Ivan Lonc, zamestnanec RSP, ktorý je znevýhodnenou osobou 
2) Viera Loncová, zamestnanec RSP, ktorý je znevýhodnenou osobou 
3) Ing. Martina Belanová, zamestnanec, ktorý je zraniteľnou osobou 
 
 
  



 

 

2. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 
 
Hlavným cieľom sociálneho podniku 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z.z.“) dosahovanie merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb. Pozitívny sociálny vplyv integračného podniku sa 
prejavuje podporou zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných 
osôb. 
 
Predmet činnosti RSP: 

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. 
 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. 
 Počítačové služby. 
 Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. 
 Administratívne služby. 
 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. 
 Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí. 
 Reklamné a marketingové služby. 
 Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. 
 Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied. 
 Prieskum trhu a verejnej mienky. 
 Verejné obstarávanie. 
 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom. 
 Polygrafická výroba. 
 Viazanie a konečná väzba. 
 Vydavateľská činnosť. 
 Prenájom hnuteľných vecí. 
 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. 
 Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). 

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

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2021 
 
Registrovaný sociálny podnik Projman s.r.o. je podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie 
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti 
služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Spoločnosť prispieva k dosahovaniu 
pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a 
to zamestnávaním znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú 
nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do 



 

 

úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti 
fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde 
k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života. 
 
Spoločnosti bol priznaný štatút integračného podniku na základe Osvedčenia Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 513/2021_RSP zo dňa 9.12.2021. 
 
Registrovaný sociálny podnik Projman s.r.o. poskytoval  v kalendárnom roku 2021 svojou činnosťou 
poradenské služby zamerané na realizáciu rozvojových aktivít spoločností financovaných z dotačných 
a podporných schém na lokálnej regionálnej a medzinárodnej úrovni. Primárne boli naše služby 
zamerané na služby súvisiace s prípravou a správou dotačných projektov a na poskytovanie 
administratívnych služieb klientom spoločnosti. Registrovaný sociálny podnik Projman, s.r.o. pôsobí 
v Žiline, pričom ňou poskytované služby majú celoslovenskú pôsobnosť. Svojimi službami sa 
zameriavame na mikro, malé, stredné a veľké podniky s rozvojovým a inovačným potenciálom. 
Povedomie o možnosti financovania rozvojových aktivít v podnikoch z dotačných zdrojov sa neustále 
zvyšuje, čo sa v roku 2021 pretavilo do zvýšeného dopytu po nami poskytovaných službách. To nám  
umožnilo v roku 2021 rozšíriť pracovný tím a naše služby sme tak zabezpečovali pomocou 3 
zamestnancov, z ktorých 1 je osobou so zdravotným znevýhodneným, 1 zamestnanec je zraniteľnou 
osobou.  
 
 
 

  



 

 

3. Pozitívny sociálny vplyv - zhodnotenie jeho dosahovania 
 
Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie 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:  

- Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky 
prospešnej služby v oblasti zamestnanosti, a to zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo 
zraniteľných osôb podľa zákona č. 112/2018 Z. z.. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové 
zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do 
úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či 
schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny 
sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti 
do reálneho života. 

 
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: 

- služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb alebo 
zraniteľných osôb podľa zákona č. 112/2018 Z. z. z celkového počtu zamestnancov Spoločnosti v 
zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za 
dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento znevýhodnených osôb alebo 
zraniteľných osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. 

 
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv. 
 
Spoločnosť v kalendárnom roku 2021 (resp. v sledovanom období december 2021)  zamestnávala 3 
zamestnancov, z čoho 1 zamestnanec  bol znevýhodnenou osobou a 1 zamestnanec bol zraniteľnou 
osobou.  
 
Záver: 
Hlavným cieľom registrovaného sociálneho  podniku Projman,  s.r.o. 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 merateľného pozitívneho sociálneho 
vplyvu v oblasti poskytovania služieb. Pozitívny sociálny vplyv integračného RSP sa prejavuje podporou 
zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb. Pozitívny 
sociálny vplyv sa meria percentom zamestnaných zdravotne znevýhodnených (ZZ) alebo zraniteľných 
(Z) osôb z celkového počtu zamestnancov RSP. Merateľný pozitívny sociálny vplyv (PSV) dosahuje 
integračný podnik, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím. 
RSP Projman, s.r.o. v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je 
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 



 

 

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb za rok 2021:  
 

  1 - 12 mesiac 
stav ku koncu mesiaca 

%zamestnaných znevýhodnených 
osôb a/alebo zraniteľných osôb 
z celkového počtu zamestnancov 
v TPP 

merateľný PSV splnený / 
nesplnený 

1 Nerelevantné   
2 Nerelevantné  
3 Nerelevantné  
4 Nerelevantné  
5 Nerelevantné  
6 Nerelevantné  
7 Nerelevantné  
8 Nerelevantné  
9 Nerelevantné  
10 Nerelevantné  
11 Nerelevantné  

12     3 66,6% splnený 
    
RSP Projman, s.r.o. ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná 
závierka v sledovanom období od 9.12.2021, kedy mu bol priznaný štatút registrovaného sociálneho 
podniku. 
 
  



 

 

4. Účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

Súvaha - údaje vykázané na strane aktív 
 
Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená dňa 6.3.2022. a to ako riadna účtovná závierka za obdobie 
od 01/2021 do 12/2021. K 31. 12. 2021 vykázala účtovná jednotka celkový majetok  v sume 74 734 €.  K 
31.12.2021 vykázala účtovná jednotka krátkodobé pohľadávky v celkovej sume 26 235 €, ktoré 
pozostávajú z pohľadávok z obchodného styku vo výške 23 190 € , Sociálne poistenie, daňové 
pohľadávky a dotácie v sume 2 380 € a z iných pohľadávok v sume 665 €.  
 
 V súvahe k 31.12.2021 vykázala účtovná jednotka zostatok finančných prostriedkov na bankových 
účtoch v celkovej sume 18 646 €. 
 

Súvaha - údaje vykázané na strane aktív 
 
Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12.2021 v celkovej sume 41 386 € pozostáva zo základného 
imania v sume 5 000 €, fondov zo zisku 500 €, ostatných kapitálových fondov v sume 174 124 €, 
nerozdeleného zisku alebo neuhradenej straty minulých rokov v sume 11 230 € a výsledku hospodárenia 
za účtovné obdobie po zdanení v sume 24 656 €. K 31.12.2021 vykázala účtovná jednotka krátkodobé 
záväzky v celkovej sume 10 158 €, ktoré pozostávajú zo záväzkov z obchodného styku 307 €, záväzkov 
voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia 2 797 €, daňových záväzkov 7 011 € a ostatných 
krátkodobých záväzkov 43 €. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov predstavujú sumu 21 616 €. K 
31.12.2021 vykázala účtovná jednotka krátkodobé rezervy v celkovej sume 1 574 €. 
 

Výkaz ziskov a strát - údaje o výnosoch, nákladoch a dani z príjmov 
 
Účtovná jednotka dosiahla za rok 2021 celkové výnosy z hospodárskej činnosti v sume 99 060 €, ktoré 
pozostávajú z tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb v sume 87 394 €, z tržieb z predaja 
dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3 500 € a z ostatných 
výnosov z hospodárskej činnosti 8 166 €. 
Na opačnej strane vykázala účtovná jednotka celkové náklady na hospodársku činnosť v sume 73 872 
€. Účtovná jednotka dosiahla za rok 2021 výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v sume 25 188 
€. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie predstavuje sumu 24 656 €.  
 
RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE, využil ju v % výške 
100% a úľavu na dani z príjmu  použil  na dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona 
o SE) v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka.  
  



 

 

5. Správa audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť 
štatutárneho auditu 

 
Naša spoločnosť nevykonala odborný audit účtovnej závierky za rok 2019, nakoľko neboli splnené 
podmienky uvedené v § 14, ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. 



 

 

6. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

 



 

 
 



 

 

7. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 
 

Položka Bežné účtovné obdobie 
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 99 060,- EUR 
Tržby z predaja vlastných výrobkov a 
služieb (601, 602, 606) 

87 394,-EUR 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 
(+/-) (účtová skupina 61) 

0,-EUR 

Aktivácia 
(účtová skupina 62) 

0,-EUR 

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku, dlhodobého hmotného majetku a 
materiálu (641, 642) 

3 500,-EUR 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
(644, 645, 646, 648, 655, 657) 

8 166,- EUR 

Výnosy z finančnej činnosti spolu 0,- EUR 
 
 
 
  



 

 

8. Prehľad o stave a pohybe majetku a záväzkov 
 

Prehľad o stave a pohybe majetku v RSP 
 

 
 
 

Prehľad o stave a pohybe záväzkov v RSP 
 

 
Dlhodobé a krátkodobé záväzky celkom sú uvedené v predkladanej účtovnej závierke. 
 
 



 

 

9. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku 
ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka 

 

Valné zhromaždenie 
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo 
rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Členom Valného zhromaždenia je konateľ Ing. Jozef Herčko, 
PhD.  
 

Konatelia 
Jediným konateľom spoločnosti je Ing. Jozef Herčko, PhD. 
 

Meno konateľa  Miesto trvalého pobytu Dátum vzniku funkcie 
podľa OR SR 

Spôsob konania 
v mene RSP 

Ing. Jozef Herčko, PhD. Trnavská 1355/7, 010 08 
Žilina 

21.11.2014 samostatne 

 

Poradný výbor 
Realizáciou volieb v termíne 2.3.2022 bol kreovaný Poradný výbor registrovaného sociálneho podniku. 
Poradný výbor tvoria 3 členovia (zamestnanci RSP) menovaní konateľom RSP na základe výsledkov 
riadnych volieb. Činnosť poradného výboru ako aj práva a povinnosti sú upravené vnútropodnikovou 
smernicou. 
 
Členmi poradného výboru sú: 
1) Ing. Ivan Lonc, zamestnanec RSP, ktorý je znevýhodnenou osobou 
2) Viera Loncová, zamestnanec RSP, ktorý je znevýhodnenou osobou 
3) Ing. Martina Belanová, zamestnanec, ktorý je zraniteľnou osobou 
 
RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený konkurz na 
majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v 
reštrukturalizácii a  nie je v likvidácii. 
 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo sa nezlúčil s inou 
osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré 
je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.  
  



 

 

10. Údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným 
obdobným orgánom registrovaného sociálneho podniku. 

 
Na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia našej spoločnosti boli prerokované a odsúhlasené 
nasledovné dokumenty: 
- ročná účtovná závierka spoločnosti za rok 2021, 
- výročná správa spoločnosti za rok 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


