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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné meno: Festíkovo DL, s.r.o. 

Sídlo spoločnosti: Mandľová 32, 900 42 Dunajská Lužná 

Registrácia v OR: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: 
Sro, Vložka: 151472/B


Registrácia RSP: MPSVaR Slovenskej republiky, č.406/2021_RSP od 25.6.2021. ako 
Integračný podnik


IČO: 53667531 

DIČ: 2121470758 

Výška vkladu: 5.000€ 

2. Vedenie spoločnosti 

Mgr. Katarína Šebestová - konateľka spoločnosti


3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je peňažný vklad jediného spoločníka, ktorým je 
Mgr.Katarína Šebestová, vo výške 5.000€.


4. Štatutárne orgány spoločnosti 

Štatutárnym orgánom je konateľka spoločnosti.


Spoločnosť bola zaregistrovaná ako RSP, dňom 25.6.2021 získala štatút RSP ako 
Integračný podnik (č. osvedčenia 406/2021_RSP).


K dátumu 6.9.2021 spoločnosť zriadila Poradný výbor (PV).

PV je vyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o vnútorných záležitostiach 
spoločnosti.


5. Predmet činnosti 

1) Prenájom nehnuteľností, bytov a  nebytových priestorov bez poskytovania iných 
než základných služieb spojených s prenájmom.


2) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).




3) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby


4) Prenájom hnuteľných vecí


5) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti


6) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí


7) Prevádzkovanie jaslí


8) Poskytovanie služieb osobného charakteru


9) Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností


10) Fotografické služby


11) Prevádzkovanie čistiarne a práčovne


12) Čistiace a upratovacie služby.


6. Štatúty a zamestnávanie v roku 2021 

7. Dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu 

Spoločnosť prispieva k  dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným 
spôsobom:


- spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu 
poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti podpory regionálneho 
rozvoja a  zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných a znevýhodnených 
osôb. Tieto osoby si prácou 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 a k zlepšeniu celkovej kvality ich života.


- spoločnosť vykonávaním svojej činnosti taktiež prispieva k dosahovaniu 
pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v 
oblasti vzdelávania, výchovy a  rozvoja telesnej kultúry maloletých detí 
poskytovaním starostlivosti o  deti, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v  prevádzkovaných detských jasliach na adrese 
Mandľová 32, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika.


8. Komentár k výsledkom činnosti 

Spoločnosť Festíkovo DL, s.r.o. v roku 2021 dosahovala pozitívny sociálny vplyv 
zamestnávaním znevýhodnených osôb. Zameranie spoločnosti bolo prevažne 
poskytovanie dennej starostlivosti o deti, pričom sa výraznou mierou snažila o vytvorenie 
pozitívneho pracovného prostredia pre zamestnancov. V roku 2021 sme vytvorili celkom 6 



pracovných miest, z toho 83 % tvorili znevýhodnené a zraniteľné osoby. V 2 prípadoch 
bolo pracovné miesto pre znevýhodnené a zraniteľné osoby udržané aj po uplynutí doby 
dotácie od ÚPSVaR a následne je plánované v roku 2022 vytvoriť nové pracovné miesta. 
K 31.12.2022 spoločnosť zamestnávala celkom 5 osôb, z toho 3 zamestnankyne (60%) 
boli znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.

Dotácie  vo výraznej miere napomohli k udržaniu pracovných miest aj napriek 
pandemickej situácii, ktorá bola vzhľadom k výraznému poklesu záujmu zo strany rodičov 
pre spoločnosť veľmi náročným obdobím. Počas roku 2021 bol pokles pracovných miest 
o 1 miesto vychovávateľa, pracovný pomer bol ukončený dohodou. 1 pozícia bola 
zmenená a nahradená iným zamestnancom počas skúšobnej doby, pracovné miesto však 
zostalo zachované. 

Poradný výbor Festíkovo DL, s.r.o. tvoria 3 osoby - 1 nepriamo zainteresovaná osoba a 2 
zdravotne znevýhodnené zamestnankyne spoločnosti. Voľby prebehli 6.9.2021, od volieb 
prebehlo zasadnutie poradného výboru dvakrát.


9. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Ukazovateľ Merná jednotka 2021

Výnosy spoločnosti € 49260

Náklady spoločnosti € 59564

Počet zamestnancov osoba 5

Výnosy
Z predaja služieb 32281
Iné výnosy 2222
Dotácie UPSVR 14757
Spolu 49260

Náklady
Mzdové náklady 29025
Zákonné sociálne zabezpečenie 9559
Zákonné sociálne náklady 1978
Dane a poplatky 155
Nákum DHIM 3076
Režijné náklady 1490
Výdavky na prevádzku 6617
Ostatné náklady 7583
ostatné finančné náklady 81

SPOLU 59564



10. Ekonomické ukazovatele 

11. Prehľad zamestnancov v TPP - k 31.12.2021 

Konateľka               1

Finančný manažér  1

Vychovávateľka      2    

Upratovačka           1


Pracovné miesta sú čiastočne flexibilné vzhľadom k rastúcim personálnym potrebám 
spoločnosti,  s vhodnými podmienkami pre znevýhodnené a zraniteľné osoby. Spoločnosť 
má k 31.12.2021 2 zdravotne znevýhodnené zamestnankyne a 2 znevýhodnené 
zamestnankyne. Vďaka štatútu RSP od 25.6.2021 poberáme príspevky podľa §53 a  na 
podporu zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb.


12. Predpokladaný vývoj spoločnosti 
Spoločnosť Festíkovo DL, s.r.o. plánuje v roku 2022 rozšíriť priestory prevádzky a zvýšiť 
tak počet detí na celodennú starostlivosť. Vzhľadom k získaniu kvalifikácie na 
poskytovanie povinnej predprimárnej výchovy, by sme sa chceli sústrediť na zvýšenie 
záujmu o jej poskytovanie u nás, najmä pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími 
potrebami, ktorým vieme poskytnúť nadštandardné prostredie v porovnaní s bežnou MŠ. 
Zvýši sa tým potreba vytvorenia nových pracovných miest, ktoré budeme primárne 
obsadzovať znevýhodneným a zraniteľným osobami.


Štruktúra majetku spoločnosti
Dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý nehmotný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Pokladnica 3586
Bankové účty 15
Obežný majetok

Štruktúra zdrojov spoločnosti
Vlastné imanie
Základné imanie 5000
Kapitálové fondy
HV za účtovné obdobie 2021 -10304
Fondy zo zisku
Záväzky 6600
Zamestnanci 2567
Zúčtovanie medzi inšt. SP a ZP 3362
Dane 711



13. Prílohy 
Účtovná uzávierka

Daňové priznanie za rok 2021



