
Zápisnica č. 1/2023
Zo zasadnu a poradného výboru registrovaného sociálneho podniku 

Sociálny podnik, s.r.o., r.s.p.
so sídlom Horné Hámre č. 45, 966 71 Horné Hámre, IČO: 54 487 471

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
 oddiel: Sro, Vložka: 4325/S

 (ďalej len spoločnosť)

konaného dňa 27.02.2023 o 15.00 hod. v sídle spoločnos  Horné Hámre č. 45, 966 71 Horné Hámre 

Prítomní členovia poradného výboru: 

Člen poradného výboru 1: zamestnanec RSP – zdravotne znevýhodnená osoba
Meno a priezvisko: Fran šek Záhoranský  
Dátum narodenia: 
Rodné číslo:  
Trvalé bytom:  

Člen poradného výboru 2 a     zároveň jeho  predseda : obyvateľ obce   
Meno a priezvisko:  Ing. Milan Štefanka
Dátum narodenia: 
Rodné číslo:  
Trvalé bytom:  

Člen poradného výboru 3:zamestnanec RSP
Meno a priezvisko:  Jozef Žiak
Dátum narodenia: 
Rodné číslo:  
Trvalé bytom:  

Program zasadnu a poradného výboru:

1. Otvorenie zasadnu a poradného výboru
2. Schválenie programu zasadnu a poradného výboru 
3. Informácia o prija  nových zamestnancov Sociálneho podniku.
4. Informácia  o zmenách  v rámci  podávaní  žiados  o posúdenie  dlhodobého  zdravotného

pos hnu a
5. Záver

K bodu 1 Programu:

Po prerokovaní uvedeného návrhu poradný výbor prijal nasledujúce: 



uznesenie č. 5

Poradný výbor súhlasí s otvorením zasadnu a.

Hlasovanie: Za – 100 %, Pro  – 0 %, Zdržal sa – 0 % 

K bodu 2 Programu:

Po prerokovaní uvedeného návrhu poradný výbor prijal nasledujúce: 

uznesenie č. 6

Poradný výbor schvaľuje program zasadnu a poradného výboru v tomto znení:

1. Otvorenie zasadnu a poradného výboru
2. Schválenie programu zasadnu a poradného výboru 
3. Informácia o prija  nových zamestnancov Sociálneho podniku.
4. Informácia  o zmenách  v rámci  podávaní  žiados  o posúdenie  dlhodobého  zdravotného

pos hnu a
5. Záver

1.

Hlasovanie: Za – 100 %, Pro  – 0 %, Zdržal sa – 0 % 

K bodu 3 Programu:
Prítomní členovia poradného výboru boli oboznámení s informáciou o  prija  nových zamestnancov
Sociálneho podniku, ktorú predniesol konateľ spoločnos  Ing. Ján Mokrý. Informácia tvorí prílohu
tejto zápisnice.

Po prerokovaní uvedeného návrhu poradný výbor prijal nasledujúce: 

uznesenie č. 7

Členovia poradného výboru berú na vedomie informáciu o prija  nových zamestnancov Sociálneho
podniku.

Hlasovanie: Za – 100 %, Pro  – 0 %, Zdržal sa – 0 % 

K bodu 4 Programu:
 
Prítomní  členovia poradného  výboru boli  oboznámení  s informáciou  o zmenách v rámci  podávaní
žiados  o posúdenie dlhodobého zdravotného pos hnu a, ktorú predniesol konateľ spoločnos  Ing.
Ján Mokrý. Informácia tvorí prílohu tejto zápisnice.

uznesenie č. 8



Členovia  poradného  výboru  berú  na  vedomie  informáciu  o zmenách  v rámci  podávaní  žiados
o posúdenie dlhodobého zdravotného pos hnu a.

Hlasovanie: Za – 100 %, Pro  – 0 %, Zdržal sa – 0 % 

K bodu 5 Programu:

Predseda  poradného  výboru  záverom  konštatoval,  že  body  programu  boli  vyčerpané,
poradný  výbor  prerokoval  a rozhodol  o potrebných  skutočnos ach,  poďakoval  prítomným  a
následne ukončil zasadnu e poradného výboru. 

V Horných Hámroch, dňa 27.02.2023 

Predseda poradného výboru 
Ing. Milan Štefanka

Člen poradného výboru 
Fran šek Záhoranský

Člen poradného výboru 
Jozef Žiak

Zapisovateľ 
                                                                                                                   Emília Minarčinová



Príloha č. 1: Prezenčná lis na prítomných členov poradného výboru  

PREZENČNÁ LISTINA PRÍTOMNÝCH ČLENOV PORADNÉHO VÝBORU

Zo zasadnu a poradného výboru registrovaného sociálneho podniku  

Sociálny podnik, s.r.o., r.s.p.
so sídlom Horné Hámre č. 45, 966 71 Horné Hámre, IČO: 54 487 471

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
 oddiel: Sro, Vložka: 4325/S

 (ďalej len spoločnosť)

konaného dňa 27.02.2023 o 15.00 hod. v sídle spoločnos  Horné Hámre č.45, 966 71 Horné Hámre

Člen poradného výboru:
Fran šek Záhoranský, 

------------------------------------------

Predseda poradného výboru:
Ing. Milan Štefanka, 

------------------------------------------

Člen poradného výboru:
Jozef Žiak, 

------------------------------------------



Príloha č. 2: 

Informácia  o  prija  nových zamestnancov Sociálneho podniku

Dňa  13.01.2023 bola  medzi  konateľom spoločnosti  Sociálny  podnik,  s.r.o.,r.s.p.  a osobou
Miroslava Pažická , nar. uzatvorená podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce pracovná
zmluva na základe ktorej bola menovaná prijatá do pracovného pomeru  od 16.01.2023 na
pozíciu pomocný pracovník s hlavným miestom výkonu práce Župkov. Pracovná zmluva bola
uzatvorená  so  skúšobnou  dobou  3  mesiace  na  dobu  určitú  do  31.12.2023.  Zároveň  bola
podaná na ÚPSVaR menovanou žiadosť  o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia,
o ktorej  doposiaľ  rozhodnuté  nebolo.  Dňa  27.01.2023  bola  medzi  konateľom spoločnosti
Sociálny  podnik,  s.r.o., r.s.p.  a osobou  Ing.  Ján  Jobb,  nar.    uzatvorená  podľa  zákona  č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce pracovná zmluva na základe ktorej bol menovaný prijatý do
pracovného  pomeru   od  01.02.2023  na  pozíciu  pracovný  asistent osôb  so  zdravotným
postihnutím s hlavným  miestom  výkonu  práce  Horné  Hámre.  Pracovná  zmluva  bola
uzatvorená  so  skúšobnou  dobou  3  mesiace  na  dobu  určitú  do  31.12.2023. Zároveň  bola
podaná  na  ÚPSVaR  žiadosť  o priznanie  príspevku  na  takto  vytvorené  pracovné  miesto,
o ktorej doposiaľ rozhodnuté nebolo. V súčasnej dobe prejavili záujem o zamestnanie v Soc.
podniku  ďalšie  3  osoby  s trvalým  bydliskom  Hrabičov,  kde  v súčasnosti  prebieha
posudzovanie ich dlhodobého zdravotného postihnutia na ÚPSVaR.   

Informácia  o zmenách v rámci podávaní žiados  o posúdenie dlhodobého zdravotného pos hnu a

Na základe legisla vnych zmien platných od 01.01.2023 sa pri posudzovaní dlhodobého zdravotného
pos hnu a postupuje tak, že žiadateľ- teda uchádzač o zamestnanie po vyplnení príslušnej žiados
a potvrdení  od  svojho  obvodného  lekára  túto  predloží  príslušnému  ÚPSVaR  na  posúdenie  a až
následne po rozhodnu  posudkovým lekárom úradu je možné požiadať o príspevok na celkovú cenu
práce takéhoto uchádzača až do výšky 60% . V súčasnos  sú na úrade práce na posúdenie podané
celkom 4 žiados , o ktorých nebolo doposiaľ rozhodnuté.  

Spracoval : Ing. Ján Mokrý – konateľ spoločnos  Sociálny podnik, s.r.o., r.s.p.  


