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Všeobecné informácie 

Obchodné meno: WELLNEA s.r.o., r.s.p. 
Sídlo: Lichnerova 41, 903 01 Senec 
IČO: 44645643  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Dátum zápisu: 16.2.2009 
Zaregistrovaná: Zápis v OR SR Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.:56919/B 
Spoločnosť WELLNEA s.r.o., r.s.p. vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná 
závierka nezmenila adresu prevadzkárne.  
Druh registrovaného sociálneho podniku: integračný

 

Zoznam zamestnancov sociálneho podniku 

Zamestnanci so zdravotným znevýhodnením:  
Ambrusová Ildikó (manikérka) od 19.4.2021 nástup na materskú dovolenku, Antalová 
Labudová Rozália (administratíva), Bartalošová Gabriela (administratíva), Némethová 
Radoslava (zlatníčka), Miroslava Némethová nástup od 1.7.2021, Anna Surovcová nástup od 
1.9.2021, Martin Vranka nástup od 1.9.2021, Michal Melichar nástup od 1.10.2021 
Kováč Štefan (masér) výpoveď k 31.7.2021, Šarkozy Mário (masér) výpoveď k 31.8.2021, 
!
Pracovné asistentky: 
Domény Veronika od 20.6.2021 materská dovolenka nahradila ju Dominika Masničáková od 
1.6.2021, Marinela Dubaci výpoveď ku dňu 30.9.2021nahradila ju Mária Lakyová od 
1.10.2021 

Zamestnanci  bez znevýhodnenia v zmysle zákona 112/2018 Z.z o sociálnej ekonomike: 
Dominika Masničáková od 1.6.2021 pracovná asistentka, Mária Lakyová od 1.10.2021 
pracovná asistentka, Martina Hanzelová (masérka) nástup od 1.10.2021 

Majiteľky a konateľky: Horváthová Nora, Kopcová Elena 

RSP k 31.12.2021 zamestnával 66,67% zdravotne znevýhodnených osôb v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene 
a doplnení́ niektorých zákonov. 
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Realizované aktivity 2021 

WELLNEA s.r.o., r.s.p. v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemenil predmety 
činnosti. Hlavným cieľom r.s.p. v zmysle spoločenskej zmluvy ako základného dokumentu 
spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti: Služby na podporu 
regionálneho rozvoja a zamestnanosti.  

Aktuálne služby salónu WELLNEA s.r.o., 
r.s.p. sú nezmenené. 

Venujeme sa na jmä poskytovaniu 
masérskych služieb, pedikúry, manikúry a 
nechtového dizajnu, kaderníckych služieb, 
k o z m e t i c k ý c h 
s l u ž i e b a 
ošetrovaniu pleti, 
k a v i t á c i e , 
dizajnových služieb 
a služieb.  

Do našich priestorov na Lichnerovej 41 v centre Senca sa po skončení 
mimoriadnej situácie a uvoľnení opatrení napriek tomu vrátilo cca 3 
tisíc verných zákazníkov z verejnosti (podľa našej evidencie 
v  zákazníckych kartách). Žiaľ, firemní zákazníci, ktorí si uplatňovali 
zákazky náhradného plnenia povinnosti zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím, sa k 
nám nevrátili a nepredpokladáme, že by sa v budúcnosti mohli tieto služby ďalej využívať.  

V porovnaní s rokom 2015, kedy sme mali 53 tisíc EUR tržby z náhradného plnenia, v 2018 to 
bolo už len 18 tisíc EUR a za rok 2021 to bolo len 418 EUR. Vzhľadom na trend rušenia 
"kamenných prevádzok" a "open-space pracovísk" s prechodom korporátnych firiem na 
"home-office" nepredpokladáme návrat k tomuto typu zákazok (výjazdy na Dni zdravia s 
našimi kaderníckymi, kozmetickými, manikérskymi, pedikérskymi a masérskymi službami 
priamo do firiem na ich firemné dni).   

V minulosti sme mali trend inovovať každoročne naše služby o zaujímavosti a novinky na trhu 
v službách salónu krásy ako napr. šperky (Swarovského komponenty v  striebre), masáž 
lávovými kameňmi a kozmetický prístroj kavitácia – ultrazvukové odbúravanie tukových 
buniek na problematických partiách tela.   
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V roku 2021 sme dali do ponuky novú službu Maderoterapia – 
je to najúčinnejšia metóda proti celulitíde, je to masáž valčekmi 
z dreva. Rozkladá celulitídu, vypne pokožku, tvaruje postavu, 
zbaví telo nadbytočnej vody, tým aj zmierňuje opuchy, rozprúdi 
lymfatický systém, naštartuje metabolizmus, zbaví telo toxínov, 
nadvihne zadné partie tela.  
Je to zdraviu prospešná neinvazívna metóda.  

Z uvedeného dôvodu sme ani nerealizovali žiadne PR aktivity, tak ako to bolo zvykom v 
minulých rokoch - napr.  v regionálnych novinách a reklamnom regionálnom časopise (Senčan 
a Senecko), článok o osude našej zdravotne postihnutej pedikérky v celonárodnom ženskom 
časopise Báječná žena (bližšie viď www.wellnea.sk) a pod. 

Spoločensky prínosné aktivity a projekty sociálneho podniku 

V minulosti sme sa zapájali do rôznych sociálnych aktivít - spolupracovali sme s viacerými 
sociálnymi organizáciami v Senci (Betánia v Senci, DSS a ZpB Integra - Domov sociálnych 
služieb a zariadenie podporovaného bývania v Senci). Vychádzali sme z našich skúseností z 
minulosti, rôznych projektov vzdelávania v zakladaní chránených dielní, vzdelávania 
onkologických pacientov v zakladaní chránených dielní a spolupracujeme s ILCO klub 
stomikov na Slovensku, Organizáciou muskulárnych dystrofikov na Slovensku, Agentúrou 
podporovaného zamestnávania v Bratislave, Asociáciou supervízorov a  sociálnych poradcov 
v  Bratislave, ako aj ďalšími 20 chránenými dielňami združenými v  rámci projektu 
internetového obchodu s výrobkami a službami chránených dielní na Slovensku 
(www.charityshop.sk - Nadácia Orange, NESsT - CityBank foundation) a sociálnych podnikov 
(AfB Social and Green IT, Trnava a Arlington Nitra). Okrem toho každý rok spolupracujeme 
s minimálne 3 dobrovoľníkmi a chodia k nám na návštevy rôzne zahraničné delegácie (napr. 
z  Nórska - sprostredkované cez Rada pre poradenstvo v  sociálnej pomoci od Dr. Slavoja 
Krupu, z Belgicka  - sprostredkované cez ASSP o.z., Katedru sociálnej práce Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, z Walsu - sprostredkované cez Agentúru 
špecializovaných služieb pre autistov  od Dr. Katky Sabovej atď.).  

V roku 2021 bola Wellnea, s.r.o., r.s.p. vybraná v rámci projektu CORE-ReLief  programu 
Erasmus+ ako príklad dobrej praxe fungovania sociálneho podnikania na Slovensku. Našou 
návštevou nás poctili zástupcovia zahraničných partnerov z projektu z Maďarska, Belgicka, 
Litvy a Španielska. 

Projekt CORE-ReLieF je zameraný na výmenu skúseností a dobrej praxe pri zamestnávaní 
ľudí, ktorí majú sťažené podmienky umiestnenia sa na trhu práce. V našom ponímaní ide o 

zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí (napr. aj 
takých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní) alebo zraniteľné 
skupiny ľudí – napr. mamičky po materskej, ktoré si 
dlhšie nevedia nájsť prácu.  
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IncluDidActive 

V máji roku 2021 sme začali realizovať  startup projekt, v ktorom využívame skúsenosť a 
odbornosť špecialistov OZ TENENET so zručnosťou a usilovnosťou zamestnancov 
WELLNEA s.r.o.,r.s.p. so sníženou pracovnou schopnosťou. 

Zámerom projektu IncluDidActive je vývoj, dizajn, výroba, predaj a distribúcia pomôcok, 
ktoré sú určené pre deti so špeciálnymi potrebami. Návrhy pomôcok dostáva IncluDidActive 
od špecialistov z TENENET OZ. Títo majú mnohoročné skúsenosti s rôznymi typmi a 
variáciami pomôcok, ktoré používajú napríklad pri odstraňovaní rečových porúch, alebo pri 
zlepšovaní komunikačných schopností detí a mládeže. Aj deti s poruchami spektra, správania, 
alebo s poruchami učenia potrebujú pomôcky navrhnuté a odskúšané špecialistami. Vývoj 
týchto pomôcok napreduje rýchlo a trh nie vždy dokáže reagovať včas a v potrebných 
množstvách. Trh neponúka pomôcky pre deti vyššieho veku a nevidno ani rôznorodosť a 
systematickosť pri vývoji pomôcok pre deti, ich učiteľov a rodičov. 

Preto sme začali pracovať na systematickej úrovni, kde od prvopočiatku kategorizujeme 
jednotlivé návrhy pomôcok podľa zamerania, podľa veku a tiež podľa použitých materiálov. 
 
Pilotným produktom sa stal Balíček pre 
predškolákov, ktorý má slúžiť ako pre-
diagnostický nástroj. Úlohy v ňom sú určené 
pre deti vo veku od 4-7 rokov, týkajú sa 
fonetiky, predškolskej gramatiky, predškolskej 
matematiky a geometrie, grafomotoriky a 
motoriky. Manuál, ktorý je srdcom Balíčka, 
popisuje účel, spôsob použitia a predovšetkým 
sledovanie práce dieťaťa. Na základe 
odpozorovaných znalostí a zručností, alebo ich 
netypickosti nasleduje odporučenie, ktorého špecialistu treba navštíviť, aby sa prípadne 
podchytil ďalší progres dieťaťa. 

Tento produkt je pripravený v dvoch jazykových mutáciách, prešiel validáciu našej aj 
zahraničnej klientely a po certifikácii je pripravený na predaj a distribúciu. 
 
Keďže v predškolskom veku je najvýraznejší posun rečových a komunikačných schopnosti 
dieťaťa, nasledujúce výrobky sme zamerali na oblasť pedo-logopédie. 

V súčasnosti máme pripravených osem sad 
kartičiek pre deti predškolského alebo útleho 
školského veku, ktorými sa precvičujú a 
rozvíjajú cielené skupiny logopedického 
zamerania. 
Pracujeme tiež na množine komunikačných 
kartičiek, ktoré precvičujú a zdokonaľujú rôzne 
kombinácie pri tvorbe viet a slovnej zásoby v 
ranom veku dieťaťa. 
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Všetky tieto výrobky sú pripravené na mieru, po dôkladnej konzultácii so špecialistami. Ich 
grafické spracovanie je často veľmi jedinečné. Postupne dávame všetky tieto výrobky na 
validáciu klientom TENENET OZ a po zapracovaní pripomienok pôjdu v blízkej dobe do 
predaja. 
Veríme, že spolupráca týchto dvoch entít, TENENET OZ a WELLNEA s.r.o.,r.s.p. bude na 
prospech predovšetkým deťom, ktoré potrebujú špeciálny prístup, ale aj ich učiteľom a 
rodičom. 
Veríme, že postupne napĺňame našu víziu, s ktorou sme do tohoročné projektu vstupovali: 
Pomáhame rásť. Rastieme spolu. 

V období od novembra 2021 do apríla 2022 sme sa s projektom IncuDidActive zapojili do 
programu StartUp Wise Guys Jump CEE, Hackathon,   kde sme získali cenné znalosti a 
zručnosti potrebné pri rozbiehaní nového projektu.  Program vedú mentori rôznych profesií                     
(marketing,  plánovanie, financie, predaj, logistika, základy obchodného práva, ochranné 
známky a registrácie, ochrana osobných údajov a pod) pričom títo mentori pochádzajú z 
rôznych krajín čo obohacuje tento program o rozličné vnímanie a postoj k odborným výzvam.  
Prvý stupeň sme ukončili získaním mnohých nových, užitočných poznatkov a získaním 
certifikátu a dúfame, že v budúcnosti sa budeme môcť zúčastniť pokračovania SWG Jump 
CEE Hackathon programu.  

WELLNEA s.r.o.,r.s.p. spolupracuje aj s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, s Katedrou 
sociálneho rozvoja a práce. V rámci spolupráce sme boli vybraní spomedzi sociálnych  
podnikov ako „case study“ projekt pre študentov piateho ročníka, ktorý v rámci predmetu 
„Sociálna ekonomika“ riešili projekty vedúce k zefektívneniu fungovania existujúcich 
sociálnych podnikov. Cieľom bolo komunikovať so študentami fungovanie r.s.p v praxi 
a následné spoločné nastavenie podnikateľského plánu. V decembri 2021 sa uskutočnilo online 
záverečná prezentácia prác študentov, v rámci ktorej bola WELLNEA s.r.o.,r.s.p. vo výberovej 
komisii.  

Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

Spoločnosť̌ je od 1.8.2020 registrovaným sociálnym podnikom. Hlavným cieľom Spoločnosti, 
ako 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 doplnení́ niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon“), dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti 
poskytovania služieb alebo tovarov. Pozitívnym sociálnym vplyvom Spoločnosti je podpora 
regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a to prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených 
osôb a zraniteľných osôb, a to najmä z radov zdravotne znevýhodnených občanov a 
umožnenie ich pracovnej integrácie.  
Spoločnosť WELLNEA s.r.o., r.s.p. sa s ohľadom na čl. 8 tejto spoločenskej zmluvy a 
príslušnéé ustanovenia 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.) venuje najmä 
poskytovaniu masérskych služieb, pedikúry, manikúry a nechtového dizajnu, kaderníckych 
služieb, kozmetických služieb a ošetrovaniu pleti, kavitácie, dizajnových služieb a služieb.  
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Novinkou je projekt IncluDidActive, ktorý je zameraný na vývoj, dizajn, výrobu, predaj a 
distribúciu pomôcok, ktoré sú určené pre deti so špeciálnymi potrebami. 

Hlavne spomínanými činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu.  

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny 
vplyv a  splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. 

Orgány WELLNEA s.r.o., r.s.p. 

• Valné zhromaždenie 
• Konateľ spoločnosti 
• Poradný výbor 

Poradný výbor 

V zmysle zákona č. 112/2018 Z.u. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Wellnea s.r.o. dňa 14.11.2020 
WELLNEA s.r.o., r.s.p. na základe výsledkov volieb zriadila poradný výbor, ktorého úlohou je 
zúčastňovať sa na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní pozitívneho 
sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho 
sociálneho vplyvu.  

RSP má vypracovaný interný dokument pre činnosť poradného výboru. Z každého zasadnutia 
poradného výboru je vypracovaná zápisnica. 

Členovia poradného výboru k 31.12.2021: 

Radoslava Némethová  - priamo zainteresovaná osoba, zdravotne znevýhodnená 
zamestnankyňa RSP. 
Lívia Bodišová - priamo zainteresovaná osoba, zamestnankyňa firmy, ktorá poberá služby, 
ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje WELLNEA s.r.o., r.s.p.  ako sociálny podnik.  
Marcela Hajtmánková - nepriamo zainteresovaná osoba, zamestnankyňa o.z. TENENET, ktoré 
poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti zamestnávania zdravotne znevýhodnených 
osôb. 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali zmeny v 
zložení jeho orgánov. 
RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený 
konkurz na majetok a RSP vyhlasuje, že nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii. 
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Finančný prehľad 

Počas 2021 sme mali náročné obdobie spojené s celosvetovou pandémiou, kedy sme boli v období 
1.1.2021-19.4.2021 úplne zavretí z nariadenia vlády kvôli epidemiologickej situácii, od novembra 
2021 sme tiež pracovali v obmedzenom režime.  

Z toho dôvodu sme podali “Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na činnosť 
pracovného asistenta/ zamestnanca”  podľa § 54e zákona  č. 5 /2004 Z.z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v  súvislosti s mimoriadnou  situáciou 
COVID-19 - č. 655 §54e (20/03/54E/2534), pričom sme dostali štátnu COVID pomoc vo výške 
37 580,05 EUR. 

Zároveň sme počas roka 2021 dostávali štátne príspevky na zamestnávanie zdravotne postihnutých 
ľudí (mzdy zdravotne postihnutých, mzdy pracovných asistentov, veľmi malá časť podpory na 
prenájom priestorov), a to: 
Príspevok v integračnému podniku podľa § 53g zákona  č. 5 /2004 Z.z. o službách zamestnanosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  -  Mesačná celková cena 
práce na znevýhodnených zamestnancov (schválené na kalendárny rok), Dohoda číslo 21/03/053g/5 
(zo dňa 7.4.2021) a č.21/03/053G/15 (zo dňa 23.9.2021) vo výške 21 066,35 EUR. 
  
Príspevok na činnosť pracovného asistenta/ zamestnanca  podľa § 59 zákona  č. 5 /2004 Z.z. o 
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo 
zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky –   Mesačná 
celková cena práce na pracovných asistentov (schválené na rok) Dohoda číslo 21/03/059/18 zo dňa: 
26.07.2021 vo výške 5029,87 EUR. 

Z účtovnej závierky za rok 2021 vyberáme tieto údaje:  
Spolu majetok firmy je  403 410 EUR.  Spolu vlastné imanie a záväzky je 403 410 EUR.   

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu sú 230 942 EUR. Z toho tržby z predaja vlastných výrobkov 
a služieb sú 90 005 EUR, ostatné výnosy sú 120 779 EUR. 

Náklady na hospodársku činnosť sú spolu 185 151 EUR, pričom osobné náklady (mzdy 
zamestnancov) sú 92952 EUR, služby 37 871 EUR, spotreba materiálu a energie sú 14 995 EUR, 
ostatné náklady na hospodársku činnosť sú 2 428 EUR a dane a poplaky 1 106 EUR. 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení je 38 188 EUR.  
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 Viditeľnosť WELLNEA s.r.o., r.s.p. v roku 2021 

O našej práci sa mohli v roku 2021 dozvedieť aj účastníci 
slovensko-gruzínskeho projektu „SEOS_ Optimalizácia 
politík podporovaného zamestnávania v Gruzínsku“, ktorý 
bol schválený v rámci programu SlovakAid v roku 2021.  

Činnosť WELLNEA, s.r.o., r.s.p. bola prezentovaná ako 
príklad dobrej praxe zamestnávania ľudí so zdravotným 
znevýhodnením.  

  

V Senci, 27.6.2022 
 

Nora Horváthová                                                                        PhDr. Elena Kopcová, PhD. 
konateľka                                                                                    konateľka 

Prílohy: 
1. Účtovná závierka 2021 
2. Poznámky v účtovnej závierke 2021 
3. Daňové priznanie 
4. Nezávislá správa auditora  
5. Detail potvrdenia PFS 
6. Detail potvrdenia PFS 2 

9


