Novo Health s.r.o.
Hlavná 106, 919 26 Zavar

Výročná správa za rok 2021

Hlavná 106, 919 26 Zavar

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti
Obchodné meno: Novo Health s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Hlavná 106, 919 26 Zavar
Registrácia spoločnosti: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
48512/T
Deň zápisu do OR: 16.02.2021
IČO: 53 538 242
DIČ: 2121419245
IČ DPH: SK2121419245
Výška vkladu: 5 000,- €

2. Vedenie spoločnosti
Peter Novák – konateľ spoločnosti

3. Majetková účasť
Základné imanie je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť
Novo Group SE, vo výške 5 000,- €

4. Štatutárne orgány
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť Valného
zhromaždenia je najmä ustanoveniami §125 a násl. Obchodného zákonníka a ďalšími
ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods. 3, § 131
ods. 3
Spoločnosť Novo Group SE je 100% spoločníkom a svoje práva vykonáva na valnom
zhromaždení osobne prostredníctvom predsedu predstavenstva a tým je Peter Novák.
Valné zhromaždenie sa uznieslo dňa 16.2.2021 na zriadení spoločnosti s ručeným
obmedzením s obchodným menom Novo Health s.r.o. a vymenovalo konateľa tejto
spoločnosti Petra Nováka.
Konateľ
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne a to
tak, že k vypísanému alebo obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ
vykonáva svoju funkciu bezodkladne.

5. Štatút registrovaného sociálneho podniku
Sociálnemu podniku Novo Health s.r.o., bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 ákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného podniku:
Sociálny podnik Novo Health s.r.o. je INGEGRAČNÝ PODNIK, číslo osvedčenia
342/2021_RSP zo dňa 9.4.2021

6. Predmet spoločnosti
Predmetom podnikania spoločnosti je:
-

výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
výskum a vývoj v oblasti sociálnych produktov
výskum a vývoj dezinfekčných produktov a technológii
výroba počítačových elektronických a optických výrobkov
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
výroba zdravotníckych pomôcok
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
administratívne služby
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a
zmien týchto stavieb: stavebná časť
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických
zariadení
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Textilná výroba
Čistiace a upratovacie služby

7. Komentár k výsledkom činnosti
Spoločnosť Novo Health s.r.o. začala svoju verejnoprospešnú činnosť dňa 1.7.2021, kedy sme
prijali do zamestnania prvých pracovníkov zo znevýhodnených skupín. Spoločnosť realizuje
administratívne a projektové práce pre firemných zákazníkov.
V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory zamestnanosti spoločnosť
zamestnáva zraniteľné osoby. Ich zamestnávaním spoločnosť sleduje cieľ ich opätovného
sociálneho začlenenia. Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť meria v prípade spoločensky
prospešných služieb percentom zamestnaných znevýhodnených osôb z celkového počtu
zamestnancov spoločnosti. V roku 2021 spoločnosť Novo Health s.r.o. zamestnávala 85%
znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov.

Naša zamestnankyňa na pozícii projektového manažéra absolvovala minulý rok viacero
operácií. Po úspešnom zotavení a 6 mesačnej skúsenosti s projektovým manažmentom si
našla prácu u jedného z našich zákazníkov.

8. Zhrnutie výsledkov hospodárenia spoločnosti
Ukazovateľ
Výnosy spoločnosti
Náklady spoločnosti
Počet zamestnancov

Merná jednotka
€
€
€

Rok 2021
72 605
72 041
6

Poznámka

9. Ekonomické ukazovatele
Výnosy spoločnosti
Z predaja služieb
Spolu

72 605
72 605
Náklady spoločnosti

spotreba materiálu
služby
Mzdové náklady
náklady na sociálne poistenie
ostatné náklady
spolu

365
24 840
34 695
11 910
231
72 041

Štruktúra majetku spoločnosti
krátkodobé pohľadávky
pokladnica
bankové účty
obežný majetok
dlhodobý majetok
dlhodobý nehmotný majetok
neobežný majetok
Štruktúra zdrojov spoločnosti
Vlastné imanie
Základné imanie
VH za účtovné obdobie
Záväzky
Krátkodobé záväzky
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
daňové záväzky

29 196
2 315
7 383
38 894
0
0
0

5 000
445
25 116
5 148
2 680
505

Spoločnosť Novo Health dosiahla za rok 2021 zisk vo výške 564€. Zisk sa využije na účely
stanovené poradným výborom registrovaného sociálneho podniku a to na zlepšenie ergonómie
pracoviska v sídle spoločnosti a v pobočke spoločnosti.
Verejnoprospešný podnik používa 100 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných
zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý
je hlavným cieľom spoločnosti.

10. Prehľad zamestnancov
Prehľad zamestnancov
konateľ
Obchodný a marketingový pracovník
Administratívny a projektový pracovník

1
2
4

Počet zamestnancov sa v priebehu roka postupne zvyšoval. Spoločnosť začala svoju činnost
v apríli roka 2021, kedy prijala prvého zamestnanca, následne prijala v júli prvých
znevýhodnených pracovníkov na ktorého poberá príspevok z ÚPSVaR. Spoločnosť mala ku
dňu 31.12.2021 6 zamestnancov, z ktorých je 5 znevýhodnených zamestnancov.

11. Predpokladaný vývoj spoločnosti
Sociálny podnik Novo Health s.r.o. sa neustále vyvíja a hľadá ďalšie možnosti, ktoré pomôžu
vybudovať stabilný podnik, ktorý zabezpečí prácu ľudom v širokom okolí v sídle spoločnosti
v obci Zavar a v pobočke meste Poprad.

Dátum vypracovania Výročnej správy: 30.6.2022
Vyhotovil: Peter Novák

