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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno: Dr. DENY spol. s r.o. 

 

Sídlo spoločnosti: Školská 55, 946 57 Svätý Peter 

 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, vložka 

č. 50970/N 

 

Deň zápisu: 25.3.2020 

 

IČO: 53 027 531 

 

IČ DPH: SK2121221311 

 

Výška vkladu: 5.000 EUR 

 

Dr. DENY spol. s r.o. je registrovaný sociálny podnik s priznaným štatútom 

z 27.5.2020 ako integračný podnik. 

 

2. Vedenie spoločnosti: 

 

JUDr. Jaroslav Dékány – konateľ spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, 

ktorým  je JUDr. Jaroslav Dékány, vo výške 5.000 EUR. 

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

 

Valné zhromaždenie 

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

spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. JUDr. Jaroslav Dékány , 

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

 

Konateľ 

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. 



5. Predmet činnosti 

 

- Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby  

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

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 

6. Komentár k výsledkom činnosti 

Spoločnosť Dr. DENY spol. s r.o. v roku 2020 dosiahla niekoľko výsledkov. Rozbehla 

výrobu čajového pečiva, ktorá malými krokmi napreduje a rozvíja sa. 

Dr. DENY spol. s r.o. dosahoval pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta 

zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb čo tvorilo 100% z celkového 

počtu zamestnancov. Vytvorili sme vhodné prostredie na prácu a práve z tohto dôvodu 

sme nemali úbytok zamestnancov. 

Poradný výbor sociálneho podniku Dr. DENY spol. s r.o. tvoria dva zamestnanci zo 

spoločnosti (zdravotne znevýhodnený ) a jedna obyvateľka obce Svätý Peter. 

Poradný výbor sa zišiel celkovo od uznania štatútu sociálneho podniku do 31.12.2020 dva 

krát. 

Na zasadnutí sa prerokovávala pandemická situácia , ochrana zamestnancov pred COVID-

19,  rozvoj spoločnosti a možnosť rozšírenia výroby. Zakázal sa vstup pre cudzích ľudí, 

zaviedla sa dezinfekcia rúk na vstupe, povinné nosenie rúšok a karanténne opatrenia pre 

zamestnancov, ktorý boli v styku s nakazenými. 

 

7 Zhrnutie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Ukazovateľ merná jednotka Rok 2020 poznámky 

Výnosy spoločnosti € 132.553  

Nákladyspoločnosti € 128.678  

Počet zamestnancov osoby 8  
 

 

8 Ekonomické ukazovatele 

VÝNOSY 

Výroba 96.062 € 

Dotácia UPSVaR 36.491 € 

SPOLU 132.553 € 
 



NÁKLADY 

Spotreba materiálu 72.414 € 

Služby 11.860 € 

Mzdové náklady 31.979 € 

Zákonné sociálne poistenie 9.720 € 

Zákonné sociálne náklady 1.583 € 

Ostatné náklady , vrátane dane z príjmov 1.122 € 

SPOLU 128.678 € 
 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Krátkodobé pohľadávky 18.632 € 

Pokladnica 4.250 € 

Bankové účty 2.426 € 

Obežný majetok 25.308 € 

Dlhodobý hmotný majetok 0 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 

Neobežný majetok 0 € 
 

Štruktúra zdrojov spoločnosti 

Vlastné imanie 8.875 € 

Základné imanie 5.000 € 

VH za účtovné obdobie 3.875  € 

Záväzky 16.433 € 

Do rezervného fondu 170 € 

Krátkodobé záväzky 6.444 € 

Zamestnanci 3.917 € 

Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 2.144 € 

Dane 3.758 € 
 

9 Prehľad zamestnancov spoločnosti 

Konateľ 1 

Výrobný pracovníci 8 – zdravotne ťažko postihnutý 
 

 

V spoločnosti Dr. DENY spol. s r.o. zamestnávame 8 zdravotne ťažko postihnutých  

z celkového počtu zamestnancov 8.  

Zaoberáme sa výrobou čajového pečiva a v roku 2020 sme sa zamerali na zlepšenie kvality 

a trvanlivosti  výrobkov. Podarilo sa nám predĺžiť čerstvosť a sviežosť výrobkov až na 6 

mesiacov.  

 



10.  Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Náš sociálny podnik plánuje v roku 2021 rozšíriť výrobu čajového pečiva, zvýšiť objem 

výroby rozšíriť sortiment o slané solené tyčinky. 

Plánujeme zamestnať nových pracovníkov, hlavne z radov znevýhodnených a zraniteľných 

a tak prispieť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu zamestnávaním ťažko sa uplatňujúcim  na 

trhu práce. 

 

11.  Prílohy 

Účtovná závierka 

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 

Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ................................................. 

                                                                                          JUDr. Jaroslav Dékány – konateľ 

 

V Svätom Petri, dňa 15.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 


