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I. Základné identifikačné údaje  

 

Obchodné meno spoločnosti: Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.  

Sídlo spoločnosti: Kyjevské námestie 358/2, 974 04 Banská Bystrica 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri, Vložka číslo: 11110/S  

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

IČO: 36644081  

DIČ: 2022107945  

IČDPH: SK2022107945 

Zapisované základné imanie: 6 640 €  

 

Registrovaný sociálny podnik ALFA s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená 

Zakladateľskou listinou zo dňa 22.12.2005 podľa §105 Obchodného zákonníka č. 513/1991 

Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

 

II. Štatutárne orgány spoločnosti 

 

Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) 

VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo 

rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach.  PaedDr. Miroslav Ďumbala, ako 100% spoločník, 

vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to 

tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodplatne. 

 

 

III. Štatút registrovaného sociálneho podniku  

 

Spoločnosť Kabelmont s.r.o., získala Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky podľa § 7 ods. 4 zákona 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: INTEGRAČNY PODNIK, dňa 01. januára 2020, dňom 13. 

februára 2020 spoločnosť Kabelmont s.r.o. zmenila obchodný názov na súčasný názov 

Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. 

 

 

IV. Majetková časť  

 

Základné imanie spoločnosti je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka 

PaedDr. Miroslava Ďumbalu vo výške 6640 €. 
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V. Hlavná činnosť 

 

Hlavným cieľom Registrovaného sociálneho podniku Alfa s.r.o. je v súlade s ustanovením  § 5 

ods. 1 písmeno b) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho 

vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti podpory zamestnanosti. 

Pozitívny sociálny vplyv je meraný percentom zamestnaných znevýhodnených osôb 

z celkového počtu zamestnancov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z.z. § 

12 ods. 2. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik 

zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30 % znevýhodnených osôb a 

zraniteľných osôb v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice 

ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 

písm. b), najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času 

 

 

VI. Predmet činnosti spoločnosti 

 

Predmetom podnikania Spoločnosti je :  

 

-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných 

živností 

-kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 

voľných živností 

-sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 

-poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 

-reklamná a propagačná činnosť 

-finančný leasing 

-kompletizácia káblov a káblových zväzkov 

-prenájom hnuteľných vecí 

-čistiace a upratovacie služby 

-prípravné práce k realizácii stavby 

-dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov 

-uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

-vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

-výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov 

-výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre 

motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/20210101#paragraf-2.odsek-5.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/20210101#paragraf-2.odsek-5.pismeno-b
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VII. Komentár k výsledkom činnosti  

Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. dosiahol tieto výsledky: 

a)zvýšil zamestnanosť za rok 2020 v priemere o 7 zamestnancov čo predstavuje 72,68 % nárast 

zamestnanosti oproti roku 2019. 

Vývoj zamestnávania znevýhodnených osôb 

 

I. - XII. 

mesiac 

2020 

Celkový počet 

zamestnancov 

v registrovanom 

sociálnom 

podniku 

 

Celkový počet 

znevýhodnených 

zamestnancov 

v registrovanom 

sociálnom 

podniku 

% 

zamestnaných 

znevýhodnených 

osôb z celkového 

počtu 

zamestnancov 

v TPP 

merateľný 

pozitívny sociálny 

vplyv  

splnený/nesplnený 

I. 2020 11 9 82% splnený 

II. 2020 26 23 88% splnený 

III. 2020 27 24 89% splnený 

IV. 2020 13 10 77% splnený 

V. 2020 13 10 77% splnený 

VI. 2020 14 11 79% splnený 

VII. 2020 14 11 79% splnený 

VIII. 2020 18 15 83% splnený 

IX. 2020 22 19 86% splnený 

X. 2020 23 20 87% splnený 

XI. 2020 25 22 88% splnený 

XII. 2020 24 21 88% splnený 

 

b)dosiahol pozitívny sociálny vplyv, meraný percentom zamestnaných znevýhodnených osôb, 

ktorý z celkového počtu zamestnancov ku dňu 31.12.2020 v priemere tvorí 84 % z celkového 

počtu zamestnancov. 

c)na základe Internej smernice číslo 1 spoločnosti zo dňa 15.11.2019 konateľ dočasne menoval 

troch členov poradného výboru menovite a nasledovne: 

Ivan Pavlík - vedúci prevádzky 

Ján Mlynárik - montážny robotník 

Ing. Roman Rypáček - obyvateľ Banskej Bystrice 

Dočasne menovaní členovia poradného výboru počas svojho pôsobenia zabezpečia prvé voľby 

do poradného výboru.  

V zmysle internej smernice číslo 1 o pravidlách existencie a fungovaní poradného výboru, bolo 

dňa 01.04.2020 zvolané zasadnutie, ktorého hlavným cieľom bolo oboznámenie 

s pravidlami, fungovaním poradného výboru a voľba členov poradného výboru spoločnosti. 

Funkčné obdobie členov poradného výboru je dvojročné. Voľba členov prebehla verejným 

hlasovaním, hlas sa udeľoval ústne s uvedením mena osoby, ktorej bol hlas odovzdaný, 

záujemcovia boli jednomyseľne schválení, zo zasadnutia je vyhotovená zápisnica 

Zvolení členovia poradného výboru:  

Ivan Pavlík - vedúci prevádzky 

Ing. Roman Rypáček - stavebný technik  

Igor Svitek - knihár, obchodný zástupca 

 

d)strategický plán pre uplatňovanie zákaziek so sociálnym zreteľom 
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VIII. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

 

Ukazovateľ Merná jednotka 2019 2020 

Výnosy spoločnosti € 171 714,59 560 886,73 

Náklady spoločnosti € 162 600,75 562 996,82 

Počet zamestnancov os 11 24 

 

IX. Ekonomické ukazovatele  

VÝNOSY 

 

Montáž bovdenov 117 479,48 € 

Ostatné služby 51 045,18 € 

Tržby za tovar 217 146,98 € 

Tržby z predaja HM 2 500 € 

Dotácie UPSVaR 172 611,58 € 

Ostatné výnosy 103,51 € 

SPOLU 560 886,73 € 

 

NÁKLADY 

 

Spotreba materiálu 61 049,87 € 

Predaný tovar 117 069,65 € 

Opravy a udržiavanie 2 187,03 € 

Ostatné služby 130 336,10 € 

Mzdové náklady 175 230,49 € 

Zákonné sociálne poistenie 57 623,79 € 

Zákonné sociálne náklady 9 106,67 € 

Odpisy 6 486,38 € 

Dane a poplatky 327,04 € 

Zostatková cena predaného HM 2 482,50 € 

Ostatné pokuty 134 € 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 703,49 € 

Kurzové straty 7,07 € 

Ostatné finančné náklady 252,74 € 

SPOLU 562 996,82 € 
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ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI 

 

Dlhodobý hmotný majetok 3 782,12 € 

Neobežný majetok 3 782,12 € 

Krátkodobé pohľadávky 127 096,22 € 

Pokladnica 64,09 € 

Bankové účty 9 562,89 € 

Materiál na sklade 54,50 € 

Obežný majetok 136 777,70 € 

 

 

 

 

 

ŠTRUKTÚRA ZDROJOV V SPOLOČNOSTI 

 

Vlastné imanie 23 991,47 € 

Základné imanie 6 638,78 € 

Ostatné kapitálové fondy 45 000 € 

VH minulých rokov -25 537,22 € 

VH za účtovné obdobie -2 110,09 € 

Záväzky 116 239,35 € 

Krátkodobé záväzky z obchodného styku 78 984,89 € 

Zamestnanci 15 102,22 € 

Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 8 877,01 € 

Dane  1 757,85 € 

Ostatné záväzky voči spol. a členom 6 390 € 

Iné záväzky 195,99 € 

Krátkodobé rezervy 4 931,39 € 
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X. Predpokladaný vývoj spoločnosti  

 

Spoločnosť sa intenzívne zameriava na zefektívnenie svojej činnosti a tým dosahuje 

konkurencieschopnosť v porovnaní s komerčnými subjektami. K navýšeniu tržieb v budúcich 

rokoch spoločnosť plánuje využiť zákazky verejného obstarávania a podporu z európskeho 

sociálneho fondu operačného programu ľudské zdroje. 

 

 

XI. Prílohy 

 

XI. a) Účtovná závierka k 31.12.2020 

 

XI. b) Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

                                                                                PaedDr. Miroslav Ďumbala 

                                                                              konateľ spoločnosti 

 


