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V Trnave dňa 08. júla 2021 



1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI 

 

Obchodné meno: ALL KIDS spol. s.r.o. 

Sídlo spoločnosti: gen. Goliana 6003/4, 917 02 Trnava 

Registrácia spoločnosti: Obchodný register okresného súdu v Trnave 

Oddiel: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vložka číslo: 36380/T 

Deň zápisu do OR: 19.09.2015 

IČO: 48290815 

DIČ: 2120134995 

IČ DPH: SK2120134995 

Výška vkladu: 5 000,- € 
 

 

2. VEDENIE SPOLOČNOSTI 

 

Mgr. Anna Klasová – konateľ spoločnosti 

Libuša Kurjanová – konateľ spoločnosti 

 

3. MAJETKOVÁ ÚČASŤ 

 

Základné imanie je vložené z peňažného vkladu dvoch spoločníkov, ktorými je Mgr. 

Anna Klasová v sume 2.500€ a Libuša Kurjanová v sume 2.500€. 

 

4. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 

Valné zhromaždenie 

 

Posledné valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo 30. 9. 2020 o 16.OO hod. 

 

Konateľ 

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorý konajú v mene spoločnosti vždy 

spoločne a to tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu 

spoločnosti pripoja  svoj podpis. Konatelia vykonávajú svoju funkciu bezodkladne. 

 

 

5. ŠTATÚT REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU 

 



Sociálnemu podniku ALL KIDS spol. s.r.o., bol priznaný Ministerstvom práce, 

sociálnych veci 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 sociálneho 

podniku:   INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa 24. augusta 2020 

 

6. PREDMET SPOLOČNOSTI 

 

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

- Prípravné práce k realizácii stavby 

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

- Prenájom hnuteľných vecí 

- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 

- Zhotovovanie mozaikový obrazov z rozličných materiálov podľa predložených 

návrhov 

- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 

- Administratívne služby 

- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

- Vedenie účtovníctva 

- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

- Vykonávanie vzdelávacíchprogramov v oblasti sociálnych služieb zaeraných na 

vykonávanie vybraných pracových činností a na ďalšie vzdelávanie 

- Prevádzkovanie jaslí 

- Poskytovanie sociálnych služieb 

- Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb 

- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

- Čistiace a upratovacie služby 

- Reklamné a marketingové služby 

- Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť 

- Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 

- Prieskum trhu a verejnej mienky 

- Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 

- Verejné obstarávanie 

 



7. KOMENTÁR K VÝSLEDKOM ČINNOSTI 

Spoločnosť v priebehu roka 2020 získavala tržby z prenájmu budovy na 

Markovičovej ul. v Trnave. Okrem týchto príjmov refakturovala časť 

mzdových nákladov za svojich zamestnancov spoločnosti, pretože 

v priebehu roka vykonávali činnosti aj pre neziskovú organizáciu AKO U 

MAMY. ALL KIDS s.r.o.  pripravuje otvoriť novú prevádzku, kde budú 

nabiehať prvotné náklady ohľadne zariadenia a rekonštrukcie priestorov. 

 

 

 

8. ZHRNUTIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI 

 

Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Rok 2020 Poznámka 

Výnosy spoločnosti € 29.351 - 
Náklady spoločnosti € 50.896 - 

Počet zamestnancov € 6 - 

 

9. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 

 

VÝNOSY 

Z nájmu nebytových priestorov 17.052 
Z ostatnej hospod. činnosti 12.299 

spolu 29.351 
 

 

NÁKLADY 

Zhospod.činnosti/služby,mzdy,odpisy,mater./ 50.765 
Finančné náklady /bank.poplatky, úroky/ 131 

spolu 50.896 

 

ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI 

Krátkodobé pohľadávky 5.062 

Pokladnica 975 
Bankové účty 1.181 

Obežný majetok 7.218 
Dlhodobý majetok 149.814 



Dlhodobý nehmotný majetok 0 
Neobežný majetok 149.814 

 
 
 
 

ŠTRUKTÚRA ZDROJOV SPOLOČNOSTI 
Vlastné imanie -24.653 

Základné imanie 5.000€ 
VH za účtovné obdobie -21.545 

Záväzky 181.685 
Krátkodobé záväzky 43.888 

Záväzky voči zamestnancom 4.593 

Záväzky zo sociálneho poistenia 2.761 
Daňové záväzky 1.217 

 
      Zo záväzkov tvorí podstatnú časť zostatok bankového úveru vo výške  
      133.057,- EUR a dlh spoločnosti voči spoločníkom, z prostriedkov ktorých  sa  
      financovali mzdové náklady a odvody do sociálnych inštitúcii v celkovej výške  
     35.317,- EUR. Dlhodobé záväzky tvoria splátky posledného lízingu za  
     motorové vozidlo, ktorý bude ukončený v budúcom roku 2021. 

10. PREHĽAD ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI 

 

Konatelia  2 

Zamestnanci 6 
 

11. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI 

Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID spoločnosť s.r.o. má prenajatý 

priestor na Hospodárskej č. 34 v Trnave pre potencionálnu rehabilitáciu 

detí. /Saunovanie, dýchanie horných ciest, ako správne zdravo nakladať 

so svojim telom/. Služby budú zamerané hlavne pre deti zo sociálne 

znevýhodnených rodín.  

 

 

 
Dátum vypracovania: 08. júla 2021  

Vyhotovila: Libuša Kurjanová, konateľka spoločnosti 

                     Anna Klasová, konateľka spoločnosti 



 

 

 

 

 

 

 


