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Výročná správa za rok 2020 

 

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Spoločnosť Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" je 

kapitálová spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 04.07.2019 podľa § 105 a násl. 

zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

Obchodné meno:   Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" 

Sídlo spoločnosti:  Rovňany 146,  985 24 Rovňany   

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 

37120/S 

Deň zápisu:      10.08.2019 

IČO:                   52576710 

Výška vkladu:  30 000 € 

 

2. Vedenie spoločnosti 

Ing. Milan Vaňo – konateľ spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je 

Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 30 000 €.  

 

4. Orgány spoločnosti  

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene 

spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Banskobystrický samosprávny 

kraj ako 100% spoločník , vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne 

prostredníctvom štatutárneho zástupcu kraja.  

Banskobystrický samosprávny kraj ako jediný spoločník je zastúpený podľa § 16 ods. 3 zákona 

NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch) v znení  neskorších predpisov predsedom Ing. Jánom Lunterom.  

Konateľ 



Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ Ing. Milan Vaňo, ktorý koná v mene spoločnosti 

samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo 

odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

 

Dozorná rada  

Spoločnosť  má zriadenú dozornú radu, ktorá je kontrolným orgánom spoločnosti a má 5 

členov: 

1. László Jámbor 

2. Ing. Ján Chromek 

3. MUDr. Andrea Baníková 

4. Ing. Miroslav Martiš 

5. Ing. Andrea Holubčíková 

 
Poradný výbor 
 
Poradný výbor spoločnosti tvoria traja členovia. Všetci členovia sú z radov znevýhodnených 
zamestnancov sociálneho podniku. Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za dva mesiace. 
Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní Spoločnosti ako registrovaného sociálneho 
podniku, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu  Spoločnosti ako registrovaného 
sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

 
a) prerokovaním, 
b) právom na informácie, 
c) kontrolnou činnosťou. 

 
Členovia Poradného výboru  
1. Anna Čonková – Znevýhodnená osoba z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti 
2. Viera Berkyová – Znevýhodnená  osoba z dôvodu dosiahnutého nižšieho vzdelania  
3. Timea Radičová – Znevýhodnená osoba z iného dôvodu (člen poradného výboru od 1.9. 

2019 do 31.8.2020) 
4. Branislav Balco – Znevýhodnená osoba, osoba so zdravotným postihnutím (člen 

poradného výboru od 1.9.2020)  
 

 

5. Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra 

 

- Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a 

lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 

- Chov vybraných druhov zvierat 

- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

- Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 

- Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 

- Výroba potravinárskych výrobkov 

- Výroba nápojov 



- Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

- Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba 

 

6. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a prehľad činností 

vykonávaných v kalendárnom roku 2020 

 

Agro – drevinový ekosystém BBSK s.r.o. je registrovaným sociálnym podnikom so sídlom 

v Rovňanoch. Podnik vznikol zápisom do obchodného registra dňa 10.08.2019. V súlade 

s povinnosťou vyplývajúcou sociálnemu podniku zo Zákona o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch bolo dňa 15.04. 2020 zmenené obchodného meno sociálneho podniku 

na Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik". O tejto 

skutočnosti bol informovaný aj Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.  

Sociálny podnik svoju obchodnú činnosť vykonáva primárne v oblasti poľnohospodárskej 

výroby a produkcie, poskytovania služieb v poľnohospodárske, záhradníctve a lesníctve ako aj 

v spracúvaní a distribúcii výrobkov z poľnohospodárskej, záhradníckej a lesníckej výroby. 

Napĺňaním verejnoprospešného účelu podnik vytvára príležitosť pre uchádzačov 

znevýhodnených na trhu práce zamestnať sa a získať pracovné návyky v agro-lesníctve, ktoré 

je šetrné voči životnému prostrediu a môže slúžiť ako jedno z mnohých opatrení na 

zmierňovanie dopadov zmeny klímy. 

Merateľným pozitívnym sociálnym vplyvom, ktorý podnik vytvára je podpora zamestnanosti 

prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb v regióne. 

Pozitívny sociálny vplyv podnik meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a 

zraniteľných osôb, ktorý v roku 2020 dosiahol 60% celkového počtu zamestnancov. V priebehu 

uvedeného roka podnik zamestnal  4 zamestnancov z radov znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie  a jedného zamestnanca, ktorý plný úlohu Mentora, pričom celkový počet 

zamestnancov sociálneho podniku dosiahol 10 osôb. 

 

V júli 2020 zamestnanci sociálneho podniku uskutočnili zber prvej úrody cesnaku, ktorý bol 
vysadený v novembri 2019 na pôde o rozlohe približne 0,8 hektára.  Sociálny podnik 
vypestoval v priebehu roka 2020 cca 3,4 tony cesnaku, ktorý bol opätovne vysadený z dôvodu 
pretrvávajúcej epidemiologickej situácie a uzatvoreniu školských zariadení, do ktorých mal byť 
distribuovaný. 
 
Popri pestovaní cesnaku sa zamestnanci starajú aj o ovocný sad, ktorý bol v  Rovňanoch 

vysadený pred 70 rokmi s pôvodnými odrodami jabĺk a hrušiek. Kedysi v sade fungovala aj 

genetická šľachtiteľská stanica. Posledných 20 rokov sa však oň nikto nestaral. Zamestnanci 

a študenti zo Spojovej školy Poltár tu začali spolu s odborníkmi začiatkom roka 2020 s 

omladzovacím rezom, ktorý bol pre obnovu stromov nevyhnutný. Zamestnanci ošetrili 700 

stromov a na jeseň 2020 vysadili ďalších 560 stromov pôvodných odrôd, ako napríklad 

Rubinola, Jonatán či Ontário, doplnené o niekoľko odrôd hrušiek, vrátane svetoznámej 

Williams. Keďže sa sad nachádza v blízkosti lesa, bolo potrebné mladé stromy chrániť pred 

divou zverou. Z toho dôvodu v októbri 2020 pribudlo v okolí sadu lesnícke pletivo.   

 



V júni 2020 bol v intraviláne vybudovaný zberný systém na zadržanie zrážkovej vody v objeme, 

20 500 litrov, prostredníctvom podzemnej nádrže za účelom využitia zrážkovej vody na 

vytváranie vodných prvkov a za účelom pestovania vlahovo náročnejších úžitkových plodín. 

Nákup materiálu a realizácia vodozádržnej nádrže bola financovaná na základe peňažného 

daru, ktorý bol sociálnemu podniku  poskytnutý v roku 2017, a to vo výške 3.000 €. 

V priebehu júla 2020 sociálny podnik podal žiadosť na Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o poskytnutie regionálneho príspevku.  
Zámerom schválenej žiadosti na základe, ktorej bol sociálnemu podniku poskytnutý finančný 
príspevok vo výške 17 560 € bolo zlepšenie stavu vybavenia sociálneho podniku technológiou, 
ktorá je nevyhnutná pre zachovanie a rozšírenie produkcie poľnohospodárskych produktov. 
Za týmto účelom bol zakúpený  moderný sadbový stroj, plečka a kvalitný vyorávač 
a krovinorezy v počte 3 kusy. Modernizácia postupu výsadby zabezpečí v priebehu ďalších 
rokov vyššiu efektívnosť a výnosy potrebné k ďalšiemu rozvoju a zvyšovaniu počtu 
zamestnancov sociálneho podniku. Pre potreby revitalizácie ovocného sadu a záchrany 
genetickej stanice, ktorú chceme zachovať sa týmto zabezpečila modernizácia mechanizácie 
na orezávanie a zavlažovanie drevín. Základnú údržbu vonkajších priestorov a ovocných sadov 
budú zabezpečovať znevýhodnení zamestnanci kosením trávy a buriny prostredníctvom 
nových kvalitných  krovinorezov. 

V novembri 2020 na území veľkého sadu bola osadená včelnica. Táto včelnica je cestou k 
náprave obnove tradície chovu, prinavráteniu pozitívnych vplyvov včelstiev na vidiecku krajinu 
a zároveň podpory tradície včelárenia. Pre budúcnosť je veľmi dôležité zvýšiť povedomie ľudí 
na Slovensku oblasti o význame včelárstva, histórie a prírody, v celej včelárskej tradícii a zlepšiť 
kvalitu životného prostredia s kvalitou včelárskych pasienkov a rozvojom krajiny a vidieka. 
 
 
7. Prehľad zamestnancov spoločnosti 

Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" 

zoznam zamestnancov k  31.12.2020 
 

  
PRIEZVISKO A MENO 

Pracovná pozícia 

Dátum 
vzniku 

pracovné
ho 

pomeru 

ZNEVÝHOD
NENIE 

TYP 
ZNEVÝHODNENI

A 

Vyrovnáv
acie 

príspevky  

 

1 
Berkyová Viera 
pomocný pracovník v 
rastlinnej výrobe 

1.9.2019 ÁNO 
značne 
znevýhodnená 
osoba 

50%  

2 
Čonková Anna 
pomocný pracovník v 
rastlinnej výrobe 

1.9.2019 ÁNO 
značne 
znevýhodnená 
osoba 

50%  

3 
Balco Branislav 
pomocný pracovník v 
rastlinnej výrobe 

1.1.2020 ÁNO 

znevýhodnená 
osoba z dôvodu 
zdravotného 
postihnutia (Z-
ZP) 

                 
  75% 

 



4 
Berky Vojtech 
pomocný pracovník v 
rastlinnej výrobe 

1.9.2020 ÁNO 
značne 
znevýhodnená 
osoba 

50%  

5 
Illéšová Ivona 
pomocný pracovník v 
rastlinnej výrobe 

1.9.2020 ÁNO 
značne 
znevýhodnená 
osoba 

50%  

6 
Václavík Dušan 
Riadiaci pracovník 
rastlinnej výroby 

1.10.2020 ÁNO 
Z - z iného 
dôvodu 

40%  

        

7 
Kyzek Jaroslav 
Mentor 

1.1.2020 NIE (mentor)  50 %  

8 
Karásek Július 
Riadiaci pracovník 
rastlinnej výroby 

1.9.2020 NIE 
Bežný 
zamestnanec 
(manažér) 

   

9 
Radičová Timea 
pomocný pracovník v 
rastlinnej výrobe 

1.9.2019 NIE 
Bežný 
zamestnanec 

  

 

10 
 Schneider Martina 
Účtovníčka 1.1.2020 NIE 

Účtovníčka na 
dohodu   

 

Tabuľka č. 1 – evidenčný list zamestnancov       

 

8. Odborná garancia, zmluvy o spolupráci 

 

Odborná udržateľnosť sociálneho podniku je zabezpečená na základe spolupráce s Národným 

lesníckym centrom, ktoré je odborným garantom na pestovaní drevín. Stredná odborná škola 

Želovce je odborným garantom pre ovocinárstvo. Spojená škola Poltár odborne zastrešuje 

pestovanie zeleniny a Stredná odborná škola Bánoš odborne garantuje chov včiel. Navyše 

obrábacie mechanizmy pre účely prevádzky sociálneho podniku sú poskytované v spolupráci 

so Spojenou školou Poltár. 

 

Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o. 
zoznam garantov 31.12.2020 

  

Garant Inštitúcia  Garantuje zverejnenie zmluvy 
Odme

na 

Ing. Michal 
Pástor 

Národné lesnícke 
centrum 

pestovanie 
drevín 

november 2019 
(Zmluva ukončená 

31.8.2020) 
200 € 

Milan Dugovič 
Stredná odborná škola 

Želovce 
ovocinárstvo 

november 2019 
200 € 

Peter Jokl  Spojená škola Poltár 
Pestovanie 

zeleniny  január 2020 
200 € 

 Tabuľka č. 2 – zoznam garantov za rok 2020 

 



9. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Prevažná väčšina výdavkov sociálneho podniku bola v minulom roku vynaložená  na mzdy 

zamestnancov, výstavbu pletiva a revitalizovanie ovocného sadu. Ďalšiu časť výdavkov tvorili 

telekomunikačné náklady, výdavky na kancelárske potreby a bežné výdavky vynaložené na 

chod podniku. Vzhľadom k tomu, že v minulom roku nebol realizovaný predaj zeleniny 

a ovocia, poľnohospodárska produkcia vypestovaného cesnaku bola po odsúhlasení dozornej 

rady znovu vysadená.  

 

Dňa 05.08.2020 Slovenská sporiteľňa, a sociálny podnik uzatvorili zmluvu o úvere č. 

849/CC/20. Zmluva oprávňuje sociálny podnik  čerpať kontokorentný úverový rámec vo výške 

100 000 €.  Časť z úveru bol použitý na  revitalizáciu  krajského majetku. 

 

Náklady na hospodársku činnosť presiahli výnosy z hospodárskej činnosti a sociálny podnik 

dosiahol záporný  výsledok hospodárenia.   

 

Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“ 
Výsledok hospodárenia za rok 2020 

  

Ukazovateľ 2020 

Výnosy z hospodárskej činnosti spoločnosti    106 361 € 

Náklady na hospodársku činnosť spoločnosti - 143 591 € 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti - 300 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -  37 530 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -  37 530 € 

Tabuľka č. 3 – Výsledok hospodárenia za rok 2020 

 

10. Ekonomické ukazovatele 

Štruktúra zdrojov spoločnosti 

Vlastné imanie 8087  € 

Základné imanie 30 000 € 

Kapitálové fondy 44 000 € 

VH za účtovné obdobie -                                                                 - 37 530  € 

Záväzky 70 049 € 

Dlhodobé záväzky  120 € 

Krátkodobé záväzky  27 955 € 

Krátkodobé rezervy 5275 € 
Tabuľka č. 4 – Štruktúra zdrojov spoločnosti 

 

11. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Sociálny podnik plánuje v roku 2021 pokračovať s rozšírením produktovej skupiny 

produkovaných poľnohospodárskych plodín s dôrazom na dlhodobé udržanie a vytvorenie 



novovytvorených pracovných miest. Rozšírenie produktovej skupiny sa bude týkať pestovania 

malín, sadeníc paradajok a papriky. Zachovanie a rozšírenie objemu produkcie 

poľnohospodárskych produktov  sa bude týkať pestovania cesnaku. 

 

Zároveň sociálny podnik plánujeme rozšíriť činnosť o prípravné včelárske práce súvisiace 

s chovom a rozmnožovaním včiel, ktoré budú hlavnou pracovnou činnosťou našich 

zamestnancov v zimnom období. Rovnako za dôležité považujeme pokračovanie stavby  

oplotenia okolo areálu sociálneho podniku, čím predídeme prípadnému znehodnoteniu drevín 

a úrody zverou z okolitých lesov. Navyše sociálny podnik bude reflektovať na aktuálnu situáciu 

a plánuje uskutočňovať zákazky na kosenie a údržbu zelene, čím chce pomôcť menším 

samosprávam v Banskobystrickom samosprávnom kraji v dobe pandémie, ktorej aktuálne 

chýba potrebná pracovná sila.  

 
Agro-drevinový sociálny podnik je životaschopný projekt a začína sa pomaly rozširovať čo do 
počtu zamestnancov aj do počtu obrábaných plodín. Podnikateľská aktivita je nastavená a 
počíta s navrátením čiastočnej potravinovej sebestačnosti v regióne, pričom zásobovanie 
kvalitnými ekologicky nezávadnými potravinami je primárne zamerané na školské zariadenia 
a neskôr aj domovy sociálnych služieb na území kraja. Zároveň podnik svojim aktivitami 
vytvára výučbovú základňu pre študentov Spojenej školy v odbore poľnohospodárstvo. 
 

 

 


