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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 
 
O c odné meno : Bariak, s. r. o. 
 
Sídlo spoločnosti Zvolenská 242/93, 992 01 Modrý Kameň 
 
Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
oddiel s. r. o., vložka  . 38362/S-Zbl 
 
Deň zápisu do OR : 20.12.2008 
 
 ČO :  44 544 065 
 
D Č DP  :  2022 736 111 
 
 Č DP : SK 2022 736 111 
 
Výška vkladu:  6 639 eur 
 
 
 
Bariak, s. r. o. je kapitálová spolo nosť založená dvoma spolo níkmi,  ktorými sú Dalibor 
Bariak, Športová 516/20, 992 01 Modrý Kameň a Ing. Dalibor Bariak, Strhárska 888/135, 992 
01 Modrý Kameň. Každý z nich koná v mene spolo nosti samostatne. Konatelia konajú v 
mene spolo nosti každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tla enému obchodnému 
menu spolo nosti pripoja svoj vlastnoru ný podpis. Spolo nosť vznikla zakladateľskou 
listinou zo dňa 20.12.2008. 
 
 
 
 
 

2. Vedenie spoločnosti 
 

Ing. Dalibor Bariak – konateľ spolo nosti 
Dalibor Bariak -  konateľ spolo nosti 
 
 
 
 
 

3. Majetková účasť  
 
Základné imanie spolo nosti je vložené z peňažného vkladu každého spolo níka Dalibor 
Bariak Vklad: 3 339 EUR, Ing. Dalibor Bariak Vklad: 3 300 EUR. 
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4. Štatutárny orgán spoločnosti 
 
Štatutárnym orgánom spolo nosti je konateľ, ktorý koná v mene spolo nosti samostatne a to 
podľa ustanovenia § 13 a 133 a nasl. Obchodného zákonníka. Konateľ svojím podpisom k 
obchodnému menu spolo nosti pripojí svoj podpis. Konateľ vykonáva svoju funkciu 
bezodkladne. 
 
 

 
5. Predmet činnosti 
 

Bariak, s. r. o. vykonáva najmä: 
 

- Kúpa tovaru na ú ely jeho predaja kone nému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

- sprostredkovateľská  innosť v oblasti obchodu 
- sprostredkovateľská  innosť v oblasti služieb  
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských  inností  
- poskytovanie služieb rýchleho ob erstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu 
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom  
-  istiace a upratovacie práce  
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu  
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 
- výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy  
- uskuto ňovanie stavieb a ich zmien 
- skladovanie a pomocné  innosti v doprave 
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej  asti vozidla  
- výroba bižutérie a suvenírov  
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpe ným odpadom  

 
 
 
 
Hlavným cieľom sociálneho podniku je v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) zákona  . 
112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dosahovanie merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb. Všetky  innosti spolo nosti Bariak,  s. r. o., 
ako aj budovanie nových obchodných vzťahov nám poskytujú príležitosť a kapitál pre 
rozvíjanie pracovného kolektívu a tým možnosť zabezpe iť prácu znevýhodneným ob anom 
z nášho regiónu,  o považujeme za cieľ fungovania našej spolo nosti. 
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6. Komentár k výsledkom činnosti 
 
 
Spolo nosť Bariak, s.r.o. bola pred transformáciou na registrovaný sociálny podnik 
fungujúcim podnikom. Portfólio podnikania bol rozmanitý a skladal sa z viacerých  inností 
podnikania a to konkrétne z maloobchodného predaja v maloobchodných predajniach 
v dvoch prevádzkach, ubytovania, medzinárodnej kamiónovej dopravy a z veľkoobchodu s 
hutným materiálom. 
  
Svoju sociálnu  innosť za ala reálne vykonávať pridelením štatútu RSP dňa 24.02.2020.  
Spolo nosť Bariak, s. r. o. dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta 
zamestnaných znevýhodnených osôb,  o tvorilo 57% znevýhodnených osôb z celkového 
po tu zamestnancov registrovaného sociálneho podniku. 
 
Poradný výbor sa zišiel dňa 11.01.2021 o 9:00 hod., kde sme prerokovali dosiahnuté ciele za 
rok 2020 a budúce ekonomické ciele v ďalšom nasledujúcom roku 2021. Rok 2020 bol 
pozna ený koronakrízou , no napriek tomu sa podarilo zvýšiť po et zamestnancov 
k 01.01.2021 oproti predchádzajúcemu roku z pôvodných 13 na 14 osôb vrátane konateľov.  
Z tohto po tu patria ôsmi zamestnanci k znevýhodneným,  o predstavuje 57 % z celkového 
po tu zamestnancov. Okrem mierneho nárastu po tu zamestnancov sa spolo nosti darilo aj 
v dosahovaní ekonomických cieľov a celkové tržby navýšila na 1 130 000eur a zisk oproti 
roku 2019 zdvojnásobila z 9 000 na 18 000 eur. 
Rast dosiahla spolo nosť vo všetkých oblastiach podnikania. Obidve predajne so svojím 
sortimentom (potraviny a drogéria) neboli do veľkej miery obmedzené vo svojej prevádzke, 
preto sa tu podaril dosiahnuť rast tržieb.  
Ubytovanie spolo nosť za ala poskytovať až v roku 2020, preto túto oblasť nevieme 
porovnať s predchádzajúcim rokom, no samozrejme, kvôli opatreniam spojenými s vírusom 
Covid-19, sa nedosiahli tržby na o akávanej úrovni. 
Od roku 2015 naša spolo nosť za ala poskytovať medzinárodné prepravné služby, snažíme 
sa byť dokonalým obchodným partnerom pre našich klientov. Tento segment podnikania bol 
taktiež pozna ený koronakrízou, no vďaka navýšeniu po tu vozového parku zo štyroch na 
päť plachtových návesov, sa podarilo dosiahnuť rast tržieb. 
Našimi hlavnými odberateľmi sú Ewals Cargo Care Praha, Chemosvit strojchem, Wurfel-
Massong Logistik  a dodávateľmi  FCS, Labaš, Stappert.  
 
Spolo nosť deklarovala, že sa snaží investovať do rozšírenia podnikateľských aktivít 
a zároveň sa snaží získať finan ný príspevok z ÚPSVaR Veľký Krtíš na zamestnanie ďalších 
piatich osôb a dosiahnuť, tak po et zamestnancov na úrovni 18 – 19.  
Spolo nosť sa tiež bude snažiť zvýšiť priemernú mzdu zamestnancov v podniku, ako aj 
medián mzdy, ktorý je pre nás dôležitý. 
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7. Z rnutie výsledkov  ospodárenia spoločnosti  
 
 

PREVÁDZKA VÝNOSY VÝSLEDOK (+ zisk, - strata) 

DROGÉRIA 73 735,59 -22 783,69 

POTRAVINY 238 650,12 -11 757,91 

DOPRAVA 620 432,34 51 834,56 

UBYTOVANIE 30 067,32 -10 899,89 

POPRAD 169 697,79 11 675,75 

SPOLU 1 132 584,61 18 070,27 

 
 
Sociálny podnik vytvoril pracovné pozície pre zdravotne znevýhodnených ob anov, ktorý sa 
zapájali do tvorby ekonomickej  innosti podniku v prevádzkach v predajni drogérie a 
domácich potrieb, potravín, ako aj v oblasti ubytovania. 
 
Ú tovná jednotka bude nepretržite pokra ovať vo svojej  innosti. 
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8. Ekonomické ukazovatele 
 

TEXT Stav k 
31.12.2020 

Stav k 
31.12.2019 

Rozdiel 

Neobežný majetok 443379 217715 225664 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 443379 217715 225664 

Finan ný majetok 0 0 0 

Obežný majetok 249101 211461 37640 

Zásoby 23791 37111 -13320 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 196155 136930 59225 

Krátkodobý finan ný majetok 0 0 0 

Finan né ú ty 29155 37420 -8265 

Časové rozlíšenie 673 44 629 

SPOLU MAJETOK 693153 429220 263933 

Vlastné imanie 88169 70098 18071 

ZI 6639 6639 0 

Ostatné kapitálové fondy 18000 18000 0 

Zákonné rezervné fondy 665 664 1 

Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 

Výsledok hosp. z min.rokov 44795 35818 8977 

Výsledok hosp.za ú t.obdobie 18070 8977 9093 

Záväzky 604984 359122 245862 

Dlhodobé záväzky 134982 141795 -6813 

Krátkodobé záväzky 230141 95121 135020 

Krátkodobé rezervy 3476 1931 1545 

Bežné bankové úvery 64079 49444 14635 

Časové rozlíšenie 0 0 0 

SPOLU VL. MAN E A ZÁV. 693153 429220 263933 
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Výkaz ziskov a strát – Úč POD 2 – 01 

 

Text 2020 2019 rozdiel 

Výnosy z  ospodárskej činnosti 1132554 903794 228760 

Tržby z predaja tovaru 419553 353310 66243 

Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 0 0 

Tržby z predaja služieb 616060 513099 102961 

Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob 0 0 0 

Aktivácia 0 0 0 

Tržby z predaja dlhodobého majetku  0 0 0 

Ostatné výnosy z hospodárskej  innosti 96941 37385 59556 

Náklady na  ospodársku činnosť 1097437 862382 235055 

Náklady na obstaranie tovaru 357395 276025 81370 

Spotreba materiálu, energie a ost. 
dodávok 

203562 217001 -13439 

Opravné položky k zásobám 0 0 0 

Služby 238313 111901 126412 

Osobné náklady 166502 91626 74876 

Dane a poplatky 11154 75314 -64160 

Odpisy  DNM a DHM 89048 82684 6364 

Zostatková cena predaného DHM 0 0 0 

Opravné položky k pohľadávkam 3813 0 3813 

Ostatné náklady na hospodársku  innosť 27650 7831 19819 

Výsledok hospodárenia z HČ 35117 41412 -6295 

Pridaná  odnota 236343 261482 -25139 

Finan né výnosy 31 113 -82 

Finan né náklady 17078 29786 -12708 

Výsledok hospodárenia z finančnej čin. -17047 -29673 12626 

Výsledok  ospodárenia pred zdanením 18070 11739 6331 

Daň z príjmov  2762 -2762 

VÝSLEDOK  OSPODÁREN A ZA ÚO 18070 8977 9093 
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9. Pre ľad zamestnancov spoločnosti 
 
 

Pozícia Počet osô  

Predava  2 

Upratova ka 1 

Administratívny pracovník 1 

Recep ný 2 

Pomocný pracovník v stavebníctve 2 

Vodi  nákladného motorového vozidla 4 

Konateľ, vedúci dopravy 1 

Konateľ, vedúci predajní 1 

 
Z toho máme 8 znevýhodnených zamestnancov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti 
 
 
Sociálny podnik Bariak, s. r. o. sa neustále vyvíja a spolo ne hľadáme ďalšie možnosti, ktoré 
pomôžu vybudovať stabilný podnik, ktorý zabezpe í prácu ľuďom so znevýhodnením. 
Nosným cieľom spolo nosti pre rok 2021 bude zníženie zadĺženosti a dosiahnuť tak finan nú 
stabilitu a stabilitu cash-flow. Ďalším cieľom je dosiahnuť rast tržieb o približne 20%. 
V rámci sociálnych cieľov chce naša spolo nosť vytvoriť v roku 2021 minimálne 3-4 ďalšie 
pracovné miesta a rozšíriť  tak po et zamestnancov na 18. Našim sú asným, ale aj budúcim 
zamestnancom budeme chcieť vytvoriť vhodné pracovné podmienky, ako aj navýšiť mzdy 
oproti roku 2020 vyšším tempom, ako je trend v celonárodnom hospodárstve.  
 
 
 

11. Návr  na rozdelenie zisku 
 
Konatelia sa zaviazali, že 100% zisku, t.j. 18070,27 eur použijú na vytvorenie pozitívneho 
sociálneho vplyvu pre svojich zamestnancov. Preto vytvorili osobitný ú et 427 – 100 
Ost.fondy – Fond pozitívneho sociálneho vplyvu, sem nerozdelený zisk presunuli a z tohto 
ú tu sa budú prostriedky  erpať na dosiahnutie tohto cieľa. 
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V Modrom Kameni 30.06.2021 


