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Úvod 
 

Naša spoločnosť bola založená 22.08.1991. Hlavným podnikateľským cieľom je 

výroba pracovnej, vychádzkovej a zdravotnej  obuvi a jej následný predaj na tuzemskom  aj 

zahraničnom trhu. Zaoberáme sa tiež nákupom  a predajom všetkých ostatných ochranných 

pracovných pomôcok, čím poskytujeme  kompletný servis pre všetkých  záujemcov  

v oblasti zabezpečovania ochranných pracovných pomôcok. 

Postupne v priebehu našej činnosti sme sa v roku 2011 rozhodli založiť s pomocou Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny chránenú dielňu, ktorá bola zameraná na výrobu ručne šitej 

zdravotnej obuvi. Spočiatku zamestnávala 6 osôb so zdravotným postihnutím. 

Postupne sa  naša prevažne výrobná činnosť zmenila vo veľkej miere na obchodnú 

a začali sme vo veľkej miere obchodovať so všetkými ochrannými pracovnými pomôckami. 

Tým vznikla potreba zmeniť štruktúru pracovných miest a tak sme v roku 2013 založili 

druhú chránenú dielňu pod názvom Expedícia tovaru. V nej našli svoje zamestnanie 3 

zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí na základe objednávok tovar vychystávali, 

balili a pripravovali na expedíciu.  

Rok 2020 bol pre nás veľmi dôležitý. Kvôli nepriaznivej ekonomickej situácií na 

Slovensku a vo svete, zapríčinenej ochorením COVID-19, sme rozmýšľali čo robiť ďalej, 

aby naši zamestnanci nestratili svoju prácu. Svoju výrobu sme transformovali na výrobu 

ochranných rúšok. Čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie.  

Ďalším správnym rozhodnutím bola v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR transformácia našich chránených dielní na registrovaný sociálny podnik, ku 

ktorej došlo 15.7.2020.  
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1) Základné údaje spoločnosti: 

 
Obchodný názov: ELSTROTE spol. s r.o., Registrovaný sociálny podnik 

Sídlo: 018 02  Dolná Mariková 551 

IČO:   30222915 

DIČ:  2020438519 

IČ DPH: SK202438519 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro., vložka č. 1817/R 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Striženec 

       Pavel Striženec, MBA 

 

 

2.a)  Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, prehľad vykonávaných 

činností  

Našim produktom je zdravotná obuv, vyrábaná z ekologického materiálu 

a polyuretánovej podošvy s protišmykovými segmentami. Vyrábame 7 druhov modelov 

s rôznymi perforačnými prvkami z dôvodu vzdušnosti výrobku, v bielom a v čiernom 

prevedení.  

Výrobky sú certifikované podľa EN ISO 20347.  

Spomínaná obuv má široké spektrum použitia a to: nemocnice, lekárne, domy sociálnych 

služieb, laboratória, gastro zariadenia atď. 

 

Pozitívny sociálny vplyv v našom integračnom podniku sa prejavuje podporovaním 

zamestnávania znevýhodnených osôb. V roku 2020 sme zamestnávali 11 zdravotne 

znevýhodnených osôb, čo k 31.12.2020 tvorilo 34,38%.  

 

2.b) Zhodnotenie základných údajov v účtovnej závierke 

 

Spoločnosť ELSTROTE spol. s r.o, registrovaný sociálny podnik, dosiahla v roku 2020 zisk 

vo výške 2317,14 EUR po zdanení. 

 

2.c) Správa audítora 

Spoločnosť ELSTROTE spol. s r.o, registrovaný sociálny podnik, má povinnosť 

štatutárneho auditu. Správa audítora tvorí prílohu č. 1 tejto výročnej správy. 
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 2. d) Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

 
 

 
Označenie 
položky 

 
Obsah 
položky 

ROK 

2020 

                     Peňažné toky z prevádzkovej činnosti   

A.1.                 Príjmy z predaja tovaru (+)  699588 

A.2.                 Výdavky na nákup tovaru (-)  -567627 

A.3.                 Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)  538684 

A.4.                 Príjmy z predaja služieb (+)  83972 

A.5.                 Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (-) 

 
-325857 

A.6.                 Výdavky na služby (-)  -87626 

A.7.                 Výdavky na osobné náklady (-)  -369820 

A.8.                 Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z 
príjmov účtovnej jednotky (-) 

 
-2468 

A.15.                Ostatné príjmy z prevádzkových činnosti, s výnimkou tých, ktoré 
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov 
(+) 

 

81768 

A.16.                Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných 
tokov (-) 

 

-26280 

*                    Penažné toky z prevádzkovej činnosti, s výnimkou príjmov a 
výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu 
peňažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.) 

 

24334 

A.18.                Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 
do finančných činností (-) 

 
-9259 

                     Penažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.)  15075 

A.                   Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.23.)  15075 

                     Peňažné toky z investičnej činnosti   

B.2.                 Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  -23563 

B.4.                 Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)  44333 

B.                   Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)  20770 

                     Peňažné toky z finančnej činnosti   

C.2.                 Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.) 

 
-48202 

C.2.4.               Výdavky na splácenie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla 
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 
činnosti (-) 

 
-33336 

C.2.7.               Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 

 
-14866 

C.9.                 Výdavky mimoriadného charakteru vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (-) 

 
-6470 

C.                   Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)  
-54672 

D.                   Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) 
(súčet A + B + C) 

 
-18827 

E.                   Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 
začiatku účtovného obdobia (+/-) 

 
-44274 

F.                   Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 
účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov 
vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
(+/-) 

 
-63373 

G.                   Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a 
peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+/-) 

 
-1555 

H.                   Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 
konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

 
-61818 
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2.e)  Prehľad príjmov a nákladov v členení podľa zdrojov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad príjmov  Rok 2020 

Tržby z predaja výrobkov    538 684 

Tržby z predaja služieb      83 972 

Tržby z predaja tovarov a to v členení:    699 588 

Tržby z predaja tovarov  obuv    134 799 

Tržby z predaja tovarov odevy    142 160 

Tržby z predaja tovarov - rukavice    327 326 

Tržby z predaja tovarov- ochrana, doplnky 95 303 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -  24 797 

Tržby z predaja dlhodobého majetku,mater.       48 311 

Výnosy – dotácie z UPSVaR       76 499 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti         5 269 

SPOLU  1 427 526 

Prehľad nákladov z hosp. činnosti Rok 2020 

Náklady na predaný tovar     567 627 

Spotreba materiálu, energie     325 857 

Služby       87 625 

Mzdové náklady, odvody     369 820 

Dane a poplatky        2 468 

Odpisy      26 180 

Zostatková cena predaného DHM,mater.      22 822 

Ostatné náklady   3 458 

SPOLU  1 405 857 
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2. f)  Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Pohyb majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TEXT  

Brutto 
  Korekcie  Netto  

Minulé obdobie 
    2019 

SPOLU MAJETOK                                                       1076571 -418856 657715 733609 

Neobežný majetok                                                           512441 -416289 96152 118671 

Dlhodobý hmotný majetok súčet                                            512441 -416289 96152 118671 

Pozemky                                                               95 0 95 95 

Stavby                                                                       280741 -210779 69962 99677 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                        231605 -205510 26095 18899 

Obežný majetok                                   561655 -2567 559088 612685 

Zásoby súčet                                                                      396417 0 396417 405433 

Materiál                                                             95152 0 95152 91652 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                   79655 0 79655 117423 

Výrobky                                                                          91321 0 91321 79418 

Tovar                                             130289 0 130289 116940 

Krátkodobé pohľadávky súčet                                       150427 -2567 147860 158316 

Pohľadávky z obchodného styku súčet                                    102606 -2567 100039 114645 

Ostatné pohľadávky z obchodného styku         102606 -2567 100039 114645 

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu            36552 0 36552 36552 

Daňové pohľadávky a dotácie               11269 0 11269 7119 

Finančné účty                                                                14811 0 14811 48936 

Peniaze                                                                      11839 0 11839 26879 

Účty v bankách                                               2972 0 2972 22057 

Časové rozlíšenie súčet                                                      2475 0 2475 2253 

Náklady budúcich období krátkodobé                                              2475 0 2475 2253 

TEXT  2020  2019 

Zdroje krytia                                                       657715 733609 

Vlastné imanie                                                           167692 203929 

Základné imanie                                            6639 6639 

Kapitálové fondy                                                          5311 5311 

Zákonny rezervný fond                                                             1375 1375 

Ostatné fondy zo zisku                        118915 147756 

Výsledky hospodárenia minulých rokov 33135 41831 

Výsledok hospodárenia za účt.obdobie po zdanení 2317          1017 

Záväzky                                                           490023 529680 

Dlhodobé záväzky 17051 3962 

Bankové úvery 108326 141662 

Krátkodobé záväzky 242151 240768 

Záväzky z obchodného styku 157685 151514 

Záväzky voči spoločníkom 6000 16000 

Záväzky voči zamestnancom, poisťovniam 34949 31286 

Daňové záväzky 27570 17199 

Ostatné záväzky 15947 24769 

Rezervy 10975 16742 

Bankové úvery 111520 126546 



 7 

2. g)  Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku  a ich zmeny v priebehu 

roka 

 

 

Valné zhromaždenie RSP 

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RSP a jeho pôsobnosť je upravená 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie tvoria 

spoločníci RSP, ktorých štruktúra je uvedená v tabuľke nižšie 

 

 

Konatelia 

 

Konatelia sú štatutárnym a výkonným orgánom RSP, do funkcie sú menovaní a odvolávaní 

valným zhromaždením. Zoznam konateľov je uvedený v tabuľke nižšie. 

 

 

 

 

 

 

Poradný výbor 

 

Poradný výbor RSP zriadila naša spoločnosť v zmysle § 9 zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch. 

Poradný výbor bude tvorených 3 členmi (zamestnancami RSP) a budú menovaní na základe 

výsledkov volieb, ktoré sa uskutočnia 15.6.2021 v priestoroch našej spoločnosti.  

Činnosť, práva a povinnosti poradného výboru sú upravené vnútropodnikovou smernicou. 

 

 

 

 

 

 

Meno 

spoločníka/konateľa 

Miesto 

trval.pobytu 

Dátum 

vzniku 

funkcie 

Výška podielu na 

ZI/hlasovac.právach 

Spôsob 

konania 

v mene RSP 

Ing. Peter Striženec Družstevná 286/30 
Považská 

Bystrica 017 01 

13.09.2019 50 % samostatne 

Pavel Striženec 
 

Lánska 925/1 
Považská 

Bystrica 017 01 

13.09.2019 50 % samostatne 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Stri%9Eenec&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Stri%9Eenec&MENO=Pavel&SID=0&T=f0&R=0
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2. h)  Údaje určené valným zhromaždením RSP 

 

Na zasadnutí valného zhromaždenia našej spoločnosti, ktoré sa konalo 29.3.2021, bolo 

hlavným programom schválenie účtovnej závierky za rok 2020 a rozdelenie zisku a návrh na 

rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020.  

 

Ing. Peter Striženec navrhol schváliť Účtovnú závierku za rok 2020 v podobe v akej 

bola predložená a následne rozdeliť zisk vo výške 2 317,14 EUR, ktorý dosiahla spoločnosť 

v uplynulom účtovnom období 2020:   

- zisk preúčtovať na účet nerozdeleného zisku       2 317,14 EUR 

z toho 51% t.j. 1181,74 EUR preúčtovať  na účet 428019 – Nerozdelený zisk RSP r. 2020.  

 

 

 

 

Plán na rok 2021 

  

 Na udržanie a rozvoj súčasného stavu sa spoločníci  rozhodli prijať nasledujúce 

konkrétne opatrenia: 

 

• najdôležitejšou úlohou je zvýšenie obratu a zisku 

• zvýšenie tržieb z predaja tovaru  

• udržanie stabilnej výroby  

• plánujeme zefektívniť, zúžiť a vylepšiť sortiment v rámci výroby obuvi. 

• spustiť novy obchodný portál – eshop pre B2B partnerov + B2C klientov  

• plánujeme vylepšiť obchodnú ponuku OOPP v celom sortimente od respirátorov až 

po rukavice 
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Príloha č. 1 – Správa audítora 
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