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A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODNIKU  

 

Obchodné meno:   ekki, s. r. o., r. s. p.  

IČO:    52 841 626 

DIČ:   2121183603  

Sídlo:    Pstruhárska 785/5 Handlová 972 51 

Adresa prevádzky:  Pstruhárska 785/5 Handlová 972 51 

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Trenčín, 

oddiel: sro, Vložka číslo:  39575/R 

Deň zápisu:   18.02.2020 

Zastúpená:   Ing. Martin Žabenský 

Tel. kontakt:  0915 883 066 

e-mail:    martin.zabensky33@gmail.com 

ekki, s. r. o., r. s. p. (ďalej len „podnik“) vyhlasuje, že v období, za ktoré je 

zostavená účtovná závierka, nezmenil adresu prevádzkarne, ktorá nie je 

zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii. 

B. VEDENIE PODNIKU  

Navonok i dovnútra zastupuje podnik Ing. Martin Žabenský. Primárny 

zámerom vedenia podniku je riešenie otázok týkajúcich sa spôsobu vedenia, 

organizácie a prevádzky podniku, správy majetku podniku, personálnych 

záležitostí, podnikateľských aktivít a zámerov podniku, navrhovanie 

a odpočet strategických cieľov podniku a pod. 

C. MAJETKOVÁ ÚČASŤ  

Základné imanie podniku je 5 000,- EUR a je tvorené peňažným vkladom 

jediného spoločníka podniku, ktorý bol splatený v plnej výške pred zápisom 

spoločnosti do Obchodného registra k rukám správcu vkladu.  

D. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY PODNIKU 

Štatutárnym orgánom podniku je konateľ, ktorý koná v mene podniku 

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

podniku pripojí svoj podpis.  

Pôsobnosť štatutárneho orgánu podniku možno rozdeliť do dvoch základných 

oblastí: obchodné vedenie (tzv. vnútorná funkcia) a konanie v mene 

spoločnosti (tzv. vonkajšia funkcia). 

100 % podiel v podniku 

vlastní Ing. Martin 

Žabenský  
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Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. 

V rámci svojej pôsobnosti je konateľ okrem činností podľa Obchodného 

zákonníka povinný najmä: 

 informovať spoločníkov o stave podniku, 

 zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie 

týkajúce sa predmetu rozhodnutia, 

 zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, 

ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť 

škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov. 

E. PREDMET ČINNOSTI  

Predmety činnosti podniku v súlade s Obchodným registrom SR sú od 

založenia podniku nemenné a stále: 

 Textilná výroba 

 Odevná výroba 

 Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov 

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

 Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním 

údajov 

 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a 

konštruovanie elektrických zariadení 

 Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a 

humanitných vied 

 Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

 Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi 

 Výroba zdravotníckych pomôcok 

Hlavný predmet podnikania bude predstavovať / predstavuje výroba 

nasledovných produktov: 

a) DYNASIT (Registrované zdravotnícke pomôcky pre zdravé sedenie), 

b) sedáky a reklamné predmety, 

c) detské pršiplášte a odevy. 

 

 

 

Podnik sa venuje najmä 

textilnej a odevnej 

výrobe 
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F. INFORMÁCIE OHĽADOM VYKONÁVANIA SPOLOČENSKY 

PROSPEŠNEJ ČINNOSTI 

Podnik bol vytvorený s cieľom vykonávať hospodárske činnosti zapísané 

v príslušnom registri, najmä v oblasti textilnej výroby a dosahovať zisk 

v zmysle § 2 zákona č. č. 513/1991 Zb. obchodné zákonníka.  

Osoba Ing. Martin Žabenský v pozícií výlučného konateľa a spoločníka 

podniku (ďalej len „konateľ“) sa rozhodla využiť svoje nadobudnuté 

skúsenosti so zamestnávaním znevýhodnených osôb a pretaviť ich aj do 

začínajúceho podniku. Po formálnej stránke podnik získal dňa 24.08.2020 

právoplatný štatút registrovaného integračného sociálneho podniku v zmysle 

platného a účinného právneho predpisu č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.“).  

Na základe uvedeného, hlavným cieľom podniku je napĺňanie verejného 

záujmu a to poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti 

regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Podnik výkonom svojej hospodárskej 

činnosti bude dosahovať jasne kvantifikovateľný pozitívny merateľný 

sociálny vplyv. 

Podnik sa zaviazal vo svojom zakladateľskom dokumente vytvoriť špecifický 

orgán „suis generis,“ ktorého primárny účelom je zapájanie zainteresovaných 

osôb v rámci svojich zákonných možnosti do fungovania podniku. Poradný 

výbor sa bude skladať z troch zainteresovaných osôb. Hlavným zámerom 

kreácie poradného výboru je využitie ľudského potenciálu s cieľom 

dosiahnutia čo možno najrobustnejšieho pozitívneho merateľného sociálneho 

vplyvu.  

Poradný výbor bude zasadať najmenej jedenkrát za tri mesiace. Zo 

zasadnutia poradného výboru sa vyhotoví zápisnica, ktorú podnik na 

požiadanie poskytne Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR. V apríli 

2020 nadobudla účinnosť novelizácia zákona č. 112/2018 Z. z., ktorá 

vymedzuje ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

a to v kontexte poradného výboru v zmysle, že ak zasadnutie poradného 

výboru pripadne na čas trvania krízovej situácie, považuje sa podmienka 

zasadania poradného výboru sa splnenú, ak poradný výbor zasadne najneskôr 

do troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie. Počas účtovného 

obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka vrátane výročnej správy, 

pretrvávala krízová situácia v dôsledku ktorej podnik aplikoval uvedené 

prechodné ustanovenie v zmysle platnej a účinnej legislatívy.  

Podnik vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, 

nemal vyhlásený konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné 

konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok 

majetku. Podnik zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky 

nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii. 

Podnik sa zaväzuje 

napĺňať verejný záujem  

Podnik zapája / bude 

zapájať do svojej 

činnosti rôznorodé 

osoby  
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Podnik vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,  

nesplynul alebo sa nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným 

sociálnym podnikom. Podnik zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je 

zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.  

G. POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV  

Hlavným cieľom Podniku v zmysle zakladateľskej listiny je poskytovanie 

spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

Podnik bude vyrábať širokú škálu výrobkov. Výroba je / bude zameraná  na 

zdravotnícke pomôcky, sedáky a reklamné predmety, detské pršiplášte a 

rôznorodé odevy. Uskutočňovaním uvedených činnosti Podnik napĺňať 

hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie pozitívneho merateľného sociálneho 

vplyvu.  

Pozitívny sociálny vplyv Podnik meria v prípade spoločensky prospešnej 

služby nasledovne: 

 percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných 

osôb z celkového počtu zamestnancov Podniku v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa 

považuje za dosiahnutý, ak Podnik zamestnáva príslušné percento 

zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle platných 

ustanovení zákona č. 112/2018. 

Podnik v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nezmenil merateľný 

pozitívny sociálny vplyv. Podnik v období, za ktoré je zostavená účtovná 

závierka splnil 1 hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho 

sociálneho vplyvu (ďalej len „PSV“). 

PREHĽAD O VÝVOJI ZAMESTNÁVANIA OSÔB  

Mesiac 

(3-12) 

Počet 

zamestn

ancov 

Zraniteľná 

osoba 

Znevýhodnená 

osoba 

Osoba 

bez 

znevýhod

nenia 

% zamestnaných 

znevýhodnených 

osôb a/alebo 

zraniteľných osôb 

z celkového počtu 

zamestnancov v 

TPP 

PSV 

splnený 

nesplnený 

3 0 0 0 0 0 %  nesplnený 

4 0 0 0 0 0 % nesplnený 

5 0 0 0 0 0 % nesplnený 

6 0 0 0 0 0 % Nesplnený 

7 0 0 0 0 0 % nesplnený 

8 0 0 0 0 0 % nesplnený 

9 0 0 0 0 0 % nesplnený 

10 3 0 3 0 100% splnený 

                                                 
1 Počas jedného roka odo dňa založenia podniku platí právna fikcia. Povinnosť dosahovať 

pozitívny merateľný sociálny vplyv je dosiahnutá, t. j. hľadí sa na podnik ako keby 

zamestnával príslušné percento zamestnancov z kategórie znevýhodnených a/alebo 

zraniteľných osôb.  

Podnik sa zaväzuje 

zamestnávať 

znevýhodnené a/alebo 

zraniteľné osoby   
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11 3 0 3 0 100% splnený 

12 4 0 4 0 100% splnený 

 

Podnik ako integračný sociálny podnik splnil merateľný PSV v období, za 

ktoré je zostavená účtovná závierka a výročná správa.    

H. KOMENTÁR K VÝSLEDKOM ČINNOSTI  

V roku 2020 podnik nadstavoval najmä proces výroby, pripravoval 

kontrahovanie objednávok a pripravoval sa na nadchádzajúce obchodné 

aktivity. Výnosy podniku boli generované hlavne z poskytnutia služieb 

v oblasti  šitia, ku ktorým sa viazali osobné náklady na zamestnancov. 

Aktivity a vízie podniku v roku 2020 sčasti utlmila druhá vlna pandémie 

spôsobená šíriacim sa ochorením SARS-COV-2 a preto sa hlavná produkčná 

činnosť očakáva v roku 2021. Podnik zamestnával počas analyzovaného 

obdobia výhradne len znevýhodnených zamestnancov. Zákonu  požiadavku 

a to: povinnosť zamestnať minimálne 30 % znevýhodnených a/alebo 

zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnaných osôb podnik prevyšuje 

a to takým spôsobom, že každý jeden zamestnanec počas obdobia, za ktoré 

sa zostavuje výročná správa, je klasifikovaný ako znevýhodnená osoba. 

Podnik dosahuje v 100 % miere pozitívne merateľný sociálny vplyv.   

I. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA PODNIKU 

Ukazovateľ Merná 

jednotka  

2020 

Výnosy 

podniku 

€  6 973 

Náklady 

podniku 

€ 5 062 

Počet 

zamestnancov 

€ 4 

 

Zároveň boli vo výnosoch zúčtované vyrovnávacie príspevky integračnému 

podniku z UPSVR v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Náklady 

podniku tvorili hlavne Osobné náklady (mzdy a odvody) a náklady na 

administratívu podniku a to hlavne na spracovanie účtovníctva a personálnej 

a mzdovej agendy. 

Podnik za rok 2020 dosiahol VH - zisk vo výške 1 911 EUR, daňovú úľavu 

na DzP využil v 100 % výške. Úľava na dani bola prevedená na osobitný účet 

v banke na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného pozitívneho 

sociálneho vplyvu. 

Daň z príjmu PO Použitie – prevedené na osobitný účet v 

banke 

507,79 € 507,79 € 

Podnik v roku 2020 

nastavoval najmä proces 

výroby, pripravoval 

kontrahovanie 

objednávok a pod. 

Podnik dosiahol zisk vo 

výške 507,79 EUR.   
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J. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE  

VÝNOSY 

Ukazovateľ  Merná jednotka  2020 

Tržby z predaja vlastných 

výrobkov a služieb – 

Ostatné služby - šitie 

€ 4 300 

Ostatné výnosy – príspevky 

z UPSVaR  

€ 2 673 

 

NÁKLADY 

Ukazovateľ  Merná jednotka  2020 

Služby – učtovníctvo, 

mzdy, personalistika a 

ostatná administratíva 

€ 1 482 

Osobné náklady – mzdové 

Náklady na zamestnancov 

+ odvody 

€ 3 580 

K. POČET ZAMESTNANCOV PODNIKU 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov podniku počas účtovného 

obdobia: 0,55 

Počet zamestnancov podniku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka: 4 

Dodatočné informácie: 

a) údaj či je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných 

účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto 

účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa 

tohto ručenia: NIE 

b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka 

Podniku k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná 

závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 

18. februára  do 31. decembra 2020. 

c) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: Podnik 

vznikol 18.02.2020  

L. DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE  

1. Použité účtovné zásady 

Podnik účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona č. 112/2018 Z. z. v sústave 

podvojné účtovníctva, pričom účtovným obdobím podniku je kalendárny rok. 

Podnik vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona č. 112/2018 Z. 

Ekonomické 

ukazovatele indikujú 

počiatočnú fázu rozvoja 

podniku najmä 

v kontexte 

zabezpečovania 

budúcich procesov.  
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z. osobitne nesleduje činnosť vykonávanú ako RSP, nakoľko inú činnosť 

nevykonáva.  

Povinnosť auditu podniku za obdobie za ktoré sa predkladá výročná správa 

nevzniká z dôvodu že: 

 príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom 

období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nepresiahol 200.000 

€ alebo 

 všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka 

zostavená, nepresiahli 500.000 €. 

2. Údaje vykázané na strane aktív súvahy  

Podnik získal nasledujúci majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne 

vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov: v roku 

2020 podnik takýto majetok nezískal. 

Popis 

majetku 

Spôsob 

nadobudnutia, 

resp. typ 

podpory 

zostatková 

cena 

k dátumu 

vyradenia / 

prevodu / k 

31.12. 

Vyradený z 

obchodného 

majetku            

ku dňu: 

Prevedený 

na iný RSP 

áno / nie 

Prevedený 

na inú 

spoločnosť 

ako RSP              

áno / nie 

      

      

      

      

      

      

     

3.  Údaje vykázané na strane pasív súvahy 

Podnik sa v zmysle § 5 ods. 1, písm. d, bod. 1. zákona č. 112/2018 Z. z. a v 

zmysle zakladateľskej listiny zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, 

použije 100 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je 

dosahovanie merateľného PSV. Podnik počas obdobia, za ktoré je zostavená 

účtovná závierka, nemenil %-nú výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na 

dosiahnutie hlavného cieľa.  

 

4. Údaje o výnosoch 

Podnik vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka 

nevyužil servisné poukážky. 

Podnik vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka  

nevyužil zníženú sadzbu DPH (10%) Podnik v roku 2020 nebol platiteľom 

DPH, t.j. zníženú sadzbu DPH nevyužil (platiteľom DPH sa podnik stal od 

18.06.2021). 

Podnik v účtovnom 

období nevyužil 

výhody, ktoré mohol 

požívať v rámci statusu 

integračného 

sociálneho podniku, 

okrem vyrovnávacích 

príspevkov. 
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Podnik vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka 

nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní. 

Podnik vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka 

neprijal verejné prostriedky (ak nešlo  o plnenie podmienky podľa §17 ods. 

3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady 

alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, 

nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného 

príspevku.  

 

5. Údaje o nákladoch 

Podnik vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil    

obmedzenia v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. , t.j. celkové 

náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v 

Podniku v kalendárnom roku nepresiahli: 

a) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet 

zamestnancov  RSP a zároveň 

b) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x 

počet zamestnancov RSP, pričom  

c) 3suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy. 

Podnik vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 

nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov Podniku2.  

Podnik vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 

vyplácal mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri  poskytnutí podpory 

alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g 

zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)     

           

     

 

       

___________________ 

Ing. Martin Žabenský 

konateľ podniku 

 

                                                 
2 (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase  plnenia alebo spotreby, 

a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia). 


