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1. Údaje o RSP 
 
Obchodné meno: EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. 
IČO:    365 965 66 
Sídlo:   Orgovánová 956/26, 079 01 Veľké Kapušany 
Adresa prevádzky: Hlavná 58, 079 01 Veľké Kapušany 
Registrácia:  Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, Odd Sro, Vl.č. 

16929/V 
Deň zápisu: 11.8.2005 
DIČ: 2022045608 
Zastúpená:  Ing. Viktória Hudáková, konateľ, Ladislav Hudák, konateľ 
Kontakt:  Tel. 0918695373 
e-mail: office@ekonoconsult.eu 
 
Výška vkladu:  6.639,- € 
 
 

EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. je kapitálovou spoločnosťou založená Zakladateľskou listinou zo dňa 
7.7.2005 podľa § 105 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 

 

2. Vedenie spoločnosti 

 

Ing. Viktória Hudáková – konateľ spoločnosti 

Ladislav Hudák – konateľ spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 
 
Základné imanie spoločnosti je zložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je 
Ladislav Hudák, vo výške 6.639,00 €. 
 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene 
spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Ladislav Hudák, ako 100% 
spoločník, vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne.  

Valné zhromaždenie sa uznieslo uznesením  č. 2/2019 zo dňa 29.7.2019, že EkonoConsult, s.r.o. 
r.s.p. požiada o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.  

Konateľ 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne 
v celom rozsahu tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj 
vlastnoručný podpis. Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodplatne.  

 



5. Predmet činnosti 

1. finančné sprostredkovanie a služby s tým spojené 
2. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti  
3. ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo  
4. vedenie účtovníctva  
5. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)  
6. organizovanie a usporiadavanie kurzov, školení a seminárov, vrátane ich odborného a vecného 

zabezpečenia, vrátane lektorskej, školiacej a prednáškovej činnosti okrem vzdelávacích 
činností spadajúcich do režimu viazaných živností v oblasti ochrany práce, banskej činnosti a 
činnostiach vykonávaných banským spôsobom, požiarnej ochrany  

7. reklamná činnosť  
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných 

živností  
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 

voľných živností 
10. podnikateľské poradenstvo v registrovanom predmete podnikania 
11. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve 
12. Prípravné práce k realizácii stavby 
13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
15. Dizajnérske činnosti 

 
 

6. Komentár k výsledkom činnosti 
 

Spoločnosť EkonoConsult, s.r.o. v roku 2019 dosiahla viacero úspešných výsledkov činnosti. 
Spoločnosť fungovala ako chránené pracovisko už od roku 2009 s jedným zdravotne 
znevýhodneným zamestnancom. V roku 2019 sa rozšíril počet zdravotne znevýhodnených 
zamestnancov. K 1.11.2019 spoločnosť získala štatút registrovaného integračného sociálneho 
podniku. Jedným z úspechov spoločnosti je rozšírenie ponúkaných služieb o masérske služby s 
dôrazom pre  firmy a športové kluby. 
 
EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním percentom 
zamestnaných znevýhodnených osôb, ktorých v roku 2019 tvorilo 66% z celkového počtu 
zamestnancov. 
EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. zamestnával ku koncu roka 2019 2 zamestnancov v oblasti účtovných 
služieb, ktorí sú znevýhodnení občania na základe zdravotného postihnutia. Spoločnosť používa 
viac ako 50% svojho zisku na zabezpečenie lepšieho pracovného a sociálneho života týchto 
zdravotne znevýhodnených občanov, zabezpečuje ich neustále vzdelávanie, a týmto dosahuje 
registrovaný sociálny podnik pozitívny sociálny vplyv v našom regióne. Pridanou hodnotu 
služieb v oblasti vedenia účtovníctva je podpora začínajúcich podnikateľov pomocou   
poradenstva od začatia podnikateľskej činnosti, intenzívnejšia spolupráca a konzultácie v 1. 
roku podnikania. 

Poradný výbor sociálneho podniku tvorí jeden zdravotne znevýhodnený zamestnanec, a dvaja 
občania mesta Veľké Kapušany. Poradný výbor sa zišiel celkovo od uznania štatútu sociálneho 
podniku do 31.12.2019 jeden krát. 

Na zasadnutí boli členovia poradného výboru oboznámený so smerovaním a plánmi 
registrovaného sociálneho podniku, prerokovával sa zrušenie chránenej dielne a pripravovala sa 
žiadosť o kompenzačné príspevky. 

Navrhli sa opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok zdravotne znevýhodnených 
zamestnancov. 



7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

 

Ukazovateľ Merná 
jednotka 

2019 2018 Porovanie 
index 

Výnosy 
spoločnosti 

€ 45.532 32.671 1,39 

Náklady 
spoločnosti 

€ 44.802 31.728 1,41 

Počet 
zamestnancov 

osoba 3 3 1,00 

 

8. Ekonomické ukazovatele 
 

VÝNOSY 
Z predaja služieb – účtovné služby 33.364 
- Masážne služby 3.795 
-Dotácie z UPSVaR 6.854 
-Ostatné výnosy 1.519 
Spolu: 45.532 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2018 výšku 45.532 €. Podstatnú zložku výnosov tvoria účtovné 
služby.  

 

NÁKLADY 
Spotreba materiálu 9.359 
Spotreba energie 251 
Opravy a udržiavanie 1.579 
Cestovné 543 
Náklady na reprezentáciu 12 
Ostatné služby 7.322 
Mzdové náklady 17.514 
Zákonné sociálne zabezpečenie 4.779 
Zákonné sociálne náklady 1.617 
Ostatné dane a poplatky 427 
Ostatné náklady 1.109 
Finančné náklady 290 
Spolu: 44.802 

 
 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2019 výšku 44.802 € pričom podstatnú časť nákladov 
tvorili mzdové náklady. 
 
 
  

Štruktúra majetku spoločnosti 
Dlhodobý hmotný majetok 0 
Dlhodobý nehmotný majetok 0 



Neobežný majetok 0 
Krátkodobé pohľadávky 6.921 
Pokladnica 1.487 
Bankové účty 2.037 
Obežný majetok 10.445 

 
 
 

Štruktúra zdrojov spoločnosti 
Vlastné imanie 2.730 
Základné imanie 6.639 
Kapitálové fondy 0 
Fondy zo zisku 664 
VH minulých rokov -5.303 
VH za účtovné obdobie 730 
Záväzky 8.144 
Rezervy 381 
Dlhodobé záväzky 314 
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3.473 
Zamestnanci 741 
Zúčtovanie s orgánmi sp a zp 760 
Daňové záväzky 572 
Ostatné krátkodobé záväzky 1.903 
Obežný majetok 10.445 

 

 

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2019 

 

Konateľ 2 
Účtovník 1 

 

Počet zamestnancov je stabilný, z dôvodu zamestnávania zdravotne znevýhodnených na odborných 
pozíciach. Sezónne výpomocné práce sú zabezpečené Dohodami mimo pracovného pomeru. Ako 
chránené pracovisko/dielňa sme poberali príspevok z úradu práce podľa §60 zákona o službách 
zamestnanosti. Ako držiteľ registrovaného sociálneho podniku na podporu zamestnávania 
znevýhodnených osôb poberáme od 1.11.2019 od Úradu práce kompenzačné príspevky pod § 53g 
zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávame 2 zdravotne znevýhodnených občanov. 

 

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Náš sociálny podnik sme v roku rozšírili o novú činnosť – masérske služby. V ďalšom roku plánujeme 
rozšíriť počet znevýhodnených zamestnancov pri poskytnutí účtovných služieb, čo bude vyžadovať 
investície na rozšírenie existujúcich prevádzkových priestorov.  

V roku 2020 plánujem spustiť ďalšiu činnosť – realizácia a údržba záhrad, zelenej strechy a dažďovej 
záhrady so zreteľom na ekológiu a ochranu prírody.  

 



11. Prílohy 

 

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2019 

Účtovná závierka 

Poznámky 

 

 

 

 

 

 


