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0.  Identifikačné údaje spoločnosti 

Spoločnosť KNK NAKO, výrobné družstvo, registrovaný sociálny podnik je povinná vy-

pracovať výročnú správu v zmysle §15zákona č.112/2018Z.z. 

 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti  

KNK NAKO, výrobné družstvo, registrovaný sociálny podnik, Sklárska 1958, 962 05 

Hriňová 

2. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 25.06.2013, 

oddiel: Dr, vložka číslo 459/S 

3. Právna forma: družstvo 

4. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra: 

Predmet činnosti:  Výroba jednoduchých výrobkov z kovu  

(od: 25.06.2013)  

    Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom  

(od: 25.06.2013) 

    Výroba a hutnícke spracovanie kovov  

(od: 25.06.2013) 

    Zámočníctvo  

(25.06.2013) 

    Galvanizácia kovov  

(od: 25.06.2013) 

    Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu  

(od: 25.06.2013) 

    Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva  

(od: 25.06.2021) 

Baliace činnosti, manipulácia s tovarom 

(od: 25.06.2021) 

Sprostredkovateľská činnosti v oblasti výroby 

(od: 25.06.2021) 
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Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

(od: 25.06.2021) 

Predmet činnosti: Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu  

(od: 25.06.2013) 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloob-

chod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

(od: 25.06.2013) 

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 

služieb spojených s prenájmom 

(od: 25.06.2013) 

Prenájom hnuteľných vecí 

(od: 25.06.2013) 

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 

do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

(od: 25.06.2013) 

 

Predseda družstva: Ing. Jaroslav Střelec, CSc.  
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1. Profil spoločnosti 

KNK NAKO, výrobné družstvo, registrovaný sociálny podnik je spoločnosť sídliaca na 

strednom Slovensku, v banskobystrickom kraji, v regióne Podpoľania.  

Hlavným zameraním spoločnosti v rámci výrobnej činnosti je kovovýroba, výroba dekoratív-

nych nábytkových kovaní, konštrukčných nábytkových komponentov, automobilových dielcov, 

technických a dekoratívnych odliatkov, zváraných dielcov pre stavebnú činnosť a iné. 

Súčasťou základných technologických procesov je tvárnenie ocele, nerezovej ocele a hliníka za 

studena, zváranie, tlakové liatie zinkozliatiny, výroba plastových výliskov a povrchové úpravy. 

Spoločnosť spracováva oceľové a nerezové plechy, profilovú oceľ a rúry, hliníkové plechy 

a profily, zinkovú zliatinu ZAMAC 5 a plasty. 

Vďaka vlastným technológiám, zaužívaným a rokmi overeným výrobným procesom a tiež 

schopnosťou vyrobiť si rôzne pracovné nástroje vo vlastnej réžií, je spoločnosť schopná flexi-

bilne a promptne reagovať na požiadavky obchodných partnerov. Spoločnosť KNK NAKO, 

výrobné družstvo, registrovaný sociálny podnik ponúka svojím zákazníkom a obchodným part-

nerom komplex služieb od spolupráce, odborného poradenstva v danej oblasti, cez výrobný 

proces podľa dohodnutých požiadaviek až po expedíciu. 

2. História spoločnosti 

Výrobné družstvo KNK NAKO vzniklo v roku 2013, keď po rozčlenení výrobného druž-

stva KNK, pôvodne najväčšieho výrobcu nábytkového kovania na Slovensku, nadviazalo na 

jeho výrobné aktivity. 

V danej oblasti bolo výrobné družstvo KNK silným partnerom s významným postavením 

nielen na domácom, ale i zahraničnom trhu, pričom jeho úspešná pôsobnosť siaha až do roku 

1993. Tak ako pôvodné družstvo KNK, tak aj výrobné družstvo KNK NAKO pokračovalo vo 

výrobnej tradícii bývalého výrobného družstva invalidov ROZKVET a dávnejšie výrobného 

družstva SLUŽBA, ktoré bolo založené ešte v roku 1956. Zachovala sa nielen tradícia výrobnej 

činnosti a sortimentu, ale i tradícia zamestnávať ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou. Dl-

horočné skúsenosti zakladateľov so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím vytvo-

rili predpoklady zamestnávať v organizácii čo najviac občanov s rôznym druhom zdravotného 

postihnutia. V tejto tradícii pokračuje KNK NAKO dodnes a v súčasnej dobe vytvára pracovné 
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príležitosti pre 15 ZŤP zamestnancov. Vďaka týmto aktivitám sa v minulosti výrobné družstvo 

zaslúžilo o veľký spoločenský prínos zamestnávaním znevýhodnených osôb so zdravotným 

postihnutím. A práve to bol hlavný dôvod, prečo sa výrobné družstvo rozhodlo získať štatút 

registrovaného sociálneho podniku a ďalej tak pôsobiť vo svojich aktivitách v zmysle dosaho-

vania merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služ-

by v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti.  

Od vzniku spoločnosti je uplatňovaná družstevná právna forma podnikania, ktorú si po  získaní 

štatútu integračný sociálny podnik zachoval. Po zaregistrovaní sociálneho podniku zároveň 

ostalo v obchodnom registri zapísané obchodné meno KNK NAKO, výrobné družstvo skrátene 

KNK NAKO, v.d., keďže tento názov predstavuje obchodnú značku s dlhou históriou a najmä 

dobré meno firmy s pozitívnou reputáciou.  

KNK NAKO, výrobné družstvo je momentálne rodinným podnikom. Spoluzakladateľ bý-

valého výrobného družstva KNK so vznikom ešte v roku 1993 pán Jaroslav Střelec, po rozčle-

není v roku 2013 prijal do členského pomeru výrobného družstva KNK NAKO v Hriňovej svo-

jich dvoch synov. Starší syn, bývalý dlhoročný zamestnanec KNK, v tej dobe riaditeľ KNK 

NAKO a momentálne súčasný konateľ tejto spoločnosti Ing. Jaroslav Střelec, CSc. sa ujal ve-

denia spoločnosti s víziou udržať spoločnosť nažive, pokračovať v činnosti svojho otca 

a zachovať nielen tradíciu kovovýroby, ale i tradíciu poskytovania služieb zamestnanosti zne-

výhodneným zdravotne postihnutým osobám. V tejto činnosti pokračuje dodnes a v súčasnosti 

už ako štatutár registrovaného sociálneho podniku s cieľom napĺňania verejného záujmu. 

3. Ciele a hodnoty spoločnosti 

Hlavným cieľom spoločnosti v oblasti kovovýroby, je v kooperácii s obchodnými partnermi 

na domácich i zahraničných trhoch dosahovať uspokojenie potrieb konečných zákazníkov a ich 

spokojnosť. Základný princíp výrobnej činnosti KNK NAKO spočíva v dôslednosti, zodpoved-

nom prístupe a kladení dôrazu na kľúčové kvalitatívne vlastnosti výrobkov: 

 vyvážený vzťah kvalita/cena 

 dokonalý vzhľad a dizajn 

 dlhá životnosť a spoľahlivosť 

 použiteľnosť a funkčnosť 
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 bezpečnosť a ekologická nezávadnosť 

 prelínanie prvkov tradície a inovácie 

 včasnosť a presnosť ich dodania 

Kvalitná kovovýroba overená tradíciou potvrdila, že hodnotné výrobky sú vytvárané práve 

vďaka hodnotným vstupom do výroby. Za najväčšiu hodnotu, ktorá vstupuje do kvality výrob-

kov, považujeme vedenie spoločnosti ľudský kapitál. Hodnoty a princípy, ktoré uplatňuje voči 

zainteresovaným subjektom, považuje za nástroj k trvalo udržateľnému rastu a rozvoju firmy. 

Spoločnosť je zástancom hodnôt: 

 LOJALITA, ÚPRIMNOSŤ, FÉROVOSŤ, DÔVERA, REŠPEKT 

Pri dosahovaní cieľov a budovaní obchodno-partnerských vzťahov sa spoločnosť opiera o prin-

cíp podnikateľskej etiky, 

 ZODPOVEDNOSŤ, DÔSLEDNOSŤ, ZMYSEL PRE DETAIL 

Výrobný proces je sled činností, ktoré sú dôsledne riadené a odkontrolované vo vzťahu ku kva-

litatívnej i kvantitatívnej stránke výrobkov: „Reťaz je taká silná, aký silný je jej najslabší člá-

nok“, 

 UDRŽANIE TRADÍCIE VO VÝROBE NA SLOVENSKU 

Spoločnosť sa snaží o šírenie kvalitnej slovenskej výroby a udržanie jej tradície, 

 SNAHA ROZVÍJAŤ SA, INOVOVAŤ A MODERNIZOVAŤ VÝROBNÉ PRO-

CESY 

Víziou spoločnosti je napredovať, udržať si kvalitný odborný a špecializovaný personál na jed-

nej strane a rozširovať technologické možnosti na strane druhej. 

 

4. Predmet činnosti  

Spoločnosť KNK NAKO, výrobné družstvo, registrovaný sociálny podnik je tradičný slo-

venský výrobca nábytkových kovaní a komponentov, ako aj iných výrobkov z ocele, nerezovej 

ocele, hliníka, odliatkov zo zinkozliatiny alebo plastov pre nábytkársky, automobilový priemy-

sel a iné odvetvia. Hlavným výrobným programom výrobného družstva KNK NAKO, je tvár-

nenie ocele a iných kovových materiálov za studena.  
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4.1 Výrobné možnosti  

Výrobné možnosti zahŕňajú spracovanie oceľových a nerezových plechov, profilovú oceľ 

a rúry, hliníkové plechy a profily rôznych veľkostí výrobnými technológiami delenia, lisovania, 

sústruženia, frézovania, vŕtania, závitovania a zvárania. Technológiou tlakového striekania do 

foriem, spoločnosť vyrába technické a dekoratívne odliatky zo zinkozliatiny (ZAMAC5) 

a z plastov. Ďalším technologickým procesom vo výrobe je príprava na povrchovú úpravu. Vy-

užíva sa mechanické opracovanie materiálov technológiami obstrihu, brúsenia, omieľania, sati-

novania či leštenia a taktiež technológia odmasťovania, resp. pasivácie. Nedokončené výrobky 

následne vstupujú do technologických procesov povrchových úprav galvanickým pokovovaním 

alebo práškovaním farbami. 

Finálne výrobky zamestnanci balia podľa požiadaviek zákazníka do PE sáčkov rôznych veľko-

stí a hrúbok, stretch fólie alebo do iných obalových materiálov, menšie výrobky obvykle do 

kartónov, v prípade väčších sérii do drevených ohrádok na europalety. Väčšie výrobky typu 

zváranej konštrukcie sa balia individuálne. 

 

4.2 Technologické procesy a technológie 

Delenie materiálu 

 Pílenie tyčového a profilového materiálu (oceľ, nerez, hliník) rôznych veľkostí a tvarov 

kotúčovou pílou PKG, pásovými pílami BOMAR, PEGAS, 

 Strihanie plechu elektrickými tabuľovými nožnicami NTE a hydraulickými nožnicami 

CNTA, 

Strojové obrábanie 

 Sústruženie na klasických hrotových a revolverových sústruhoch, 

 Sústruženie na sústružníckych automatoch, 

 Frézovanie a vyvrtávanie na klasických univerzálnych frézkach, 

 Brúsenie na plocho na klasických rovinných brúskach, 

 Brúsenie na pásových a kotúčových brúskach, Scotch-Brite, leštenie, 

 Vŕtanie na klasických vŕtačkách, tavné vŕtanie otvorov Flow-drill, rezanie závitov závi-

torezmi a iné technológie, 

Lisovanie a tvárnenie za studena 
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 Lisovanie na výstredníkových lisoch rady LEN, LEPA (max. 100 ton), 

 Lisovanie na hydraulických lisoch PUNCH a CDC2, 

 Ohýbanie na hydraulickom ohraňovacom CNC lise TRUMPF, 

 Zakružovanie rúr a profilov, 

 Ohýbanie rúr a profilov, 

 Valcovanie závitov hydraulickými valcovačkami, 

Zváranie  

 Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou, 

 Zváranie v ochrannej atmosfére plynu metódou MIG/MAG, 

 Zváranie v ochrannej atmosfére interného plynu netaviacou sa elektródou TIG, 

 Bodové odporové zváranie nožnou bodovačkou BNK, 

 Bodové odporové zváranie, výstupkové zváranie, navarovanie matíc a skrutiek 

na zváracom lise BF STRONGHOLD 

 Následné opracovanie – brúsenie zvarov – uhlovými brúskami a pásovými brúskami 

GRIT 

 Čistenie pohľadových zvarov 

Tlakové odlievanie 

 Tlakové odlievanie zo zinkozliatiny (ZAMAC5) na strekolisoch FRECH 

 Výroba technických aj dekoratívnych odliatkov podľa požiadaviek 

Príprava povrchov pred povrchovými úpravami  

 Brúsenie, leštenie 

 Omieľanie v kruhových omieľacích strojoch RŐSLER 

 Odmasťovanie na báze vodou riediteľných biologicky odbúrateľných odmasťovadiel 

v automatickom odmasťovacom systéme 
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Povrchové úpravy  

 Elektrostatické nanášanie práškových vypaľovacích farieb 

 Galvanické pokovovanie – zinkový chromát, nikel 

Montáž a balenie  

 Montáž jednoduchých a zložitejších podzostáv a zostáv 

 Balenie spojovacieho a ďalšieho montážneho kovania k nábytku v demonte do PE sáč-

kov, zatavovanie 

 

4.3 Výrobné materiály 

Medzi základné materiály používané pri výrobe spoločnosť využíva: 

Oceľ: plechy valcované za tepla a ťahané za studena, pozinkované plechy, zvitky, profilová 

oceľ (tyče kru-hové, ploché, štvorcové valcované za tepla alebo ťahané za studena, prierezu L, 

T, I, IPE, U, UPE a ďalšie), rúry okrúhle, štvorcové a obdĺžnikové z teplej pásky, teplej more-

nej a studenej pásky. 

Nerez: plechy, dekoračné plechy, profily, tyče a rúry. 

Hliník: hliníkové plechy a profily. 

Zinková zliatina: ZAMAC5. 

Plasty: granuláty polypropylénu, polyetylénu. 

5. Obchodní partneri a ocenenia 

Vedenie spoločnosti KNK NAKO, výrobné družstvo, registrovaný sociálny podnik, pri 

uplatňovaní základných princípov vynakladá všetko svoje úsilie na budovania dobrého ob-

chodného mena a upevňovania pozície na trhu. Ide najmä o: 

 lojálny a férový prístup v obchodno-partnerských vzťahoch založený na vzájom-

nej dôvere a rešpekte, 

 zodpovedný a dôsledný prístup pri výrobe s ohľadom na ekonomickú a ekologickú 

stránku rozvoj 

 modernizácia procesov s ohľadom na udržanie tradície slovenskej výroby 
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Strategické obchodné vzťahy sa rozrástli do okolitých štátov i do mnohých ďalších krajín EÚ, 

pričom spolupráca v oblasti kovovýroby je rozvinutá nielen v oblasti exportu výrobkov, ale aj 

pri dovoze materiálov potrebných na výrobu konečných produktov. 

Sme silným a najmä lojálnym partnerom s dlhoročnou tradíciou výroby a so stabilným posta-

vením na trhu. Stratégiou spoločnosti v oblasti obchodno-partnerských vzťahov je vytváranie 

dlhodobých a pevných vzťahov spolupráce, ktorá prináša prospech pre partnerov na oboch 

stranách, tzv. stratégia dvojitého víťaza. Pretože len takáto kooperácia s orientáciou na potreby 

zákazníka a uspokojenie jeho potrieb umožní spoločný rast a prosperitu partnerských spoloč-

ností. 

Obchodní partneri: H.A.P Handels, Sanas, Decodom, Ekoltech, Real Estate, KNK Plus, DL 

Interiér, Drevona, RockBuild, Grimme, Wusam, KNK CZ, KNK Zamac, MicroStep, Ferona, 

Raven a iní.  

Ocenenie IKEA dodávateľ roka 

Medzi najvýznamnejších obchodných zahraničných partnerov v minulosti patril švédsky 

výrobca nábytku IKEA, ktorý komponenty vyrobené vo výrobnom družstve KNK montoval na 

svoj nábytok alebo predával vo vlastnej predajnej sieti. 
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6. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu  

V zmysle zákona o sociálnej ekonomike č.112/2018Z.z, KNK NAKO, výrobné družstvo, 

registrovaný sociálny podnik dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv na účely napĺňania 

verejného záujmu predovšetkým zamestnávaním obyvateľstva v danom regióne. Ide najmä 

o zamestnávanie znevýhodnených, alebo zraniteľných osôb. KNK NAKO, výrobné družstvo, 

registrovaný sociálny podnik od udelenia štatútu registrovaného sociálneho podniku zo dňa 

01.02.2020, v období od 01.02.2020 do 31.12.2020 zamestnáva v priemere cca 30 zamestnan-

cov, z toho  15 znevýhodnených zamestnancov, čo je z celkového počtu 50 %, čím napĺňa le-

gislatívny rámec §12 zákona č.112/2018Z.z. o merateľnom pozitívnom sociálnom vplyve 

v dosahovaní zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamest-

nancov minimálne 30 % zamestnancov v pracovnom pomere.   

6.1 Štatút registrovaného sociálneho podniku 

Na základe predloženia Žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a 

predložení Projektu činnosti spoločnosti KNK NAKO, výrobné družstvo (Podnikateľský zá-

mer) zo dňa 28.09.2019, vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repub-

liky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

a o zmene doplnení niektorých zákonov osvedčenie (číslo osvedčenia: 085/2020_RSP)  

o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: 

Integračný podnik s účinnosťou od 01.02.2020. 

KNK NAKO, výrobné družstvo, registrovaný sociálny podnik od svojho vzniku pristupuje 

k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu aktívnou komunikáciou s jednotlivými úradmi 

a inštitúciami ktorými boli predovšetkým: 

- Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ako "ministerstvo práce"), 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene (ďalej len ako "úrad práce"), 

- Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. 

Spoločnosti si naďalej plní svoje záväzky voči vyššie uvedeným inštitúciám v zmysle platnej 

právnej legislatívy aj v súvislosti s poskytovaním vyrovnávacích príspevkov podľa § 53g záko-

na č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vo vzťahu k Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene.   
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6.2 Zriadenie a kreovanie poradného výboru  

Poradný výbor bol zriadený podľa § 9 Z.z 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe Interného dokumentu č. 

01/2020 zo dňa 03.02.2020, menoval predseda družstva z radov zamestnancov členov a pred-

sedu volebnej komisie. Členov volebnej komisie poveril organizáciou a celkovým priebehom 

volieb. Po dohode so zamestnávateľom volebná komisia stanovila termín konania volieb, pod-

mienky volieb, publicitu a informovanosť zamestnancov o konaní volieb a možnosti kandido-

vať za člena poradného výboru. Volebná komisia zorganizovala voľby tak, aby mohli volebné 

právo uplatniť všetci oprávnení voliči. Členovia volebnej komisie posúdili každú žiadosť kan-

didáta na člena poradného výboru. Ak kandidát splnil podmienku priamo zainteresovanej osoby 

podľa zákona, bol zaradený do výberu kandidátov.  

Voľby členov poradného výboru prebehli v súlade s platnými právnymi podpismi. Konali 

sa konali v zasadacej miestnosti v sídle spoločnosti KNK NAKO, výrobné družstvo, registro-

vaný sociálny podnik dňa 10.02.2020 v čase od 15:00 hod. Z celkového počtu oprávnených 

voličov z radov zamestnancov, ktorí využili možnosť voliť, využilo túto možnosť 11 oprávne-

ných voličov. Oprávnení voliči volili svojich kandidátov za členov poradného výboru formou 

krúžkovania. Hlasovacie lístky následne vkladali do pripravenej hlasovacej urny. Po odhlaso-

vaní volebná komisia skontrolovala hlasovacie lístky a uzniesla sa, že všetky hlasy boli platné. 

Keďže sa volieb zúčastnili všetci oprávnení voliči a Interný doklad 01/2020 stanovuje voľby 

členov poradného výboru platné ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých 

zamestnancov, ktorí majú právo voliť, voľby člen poradného výboru boli vyhlásené za platné, 

volebné obdobie členov poradného výboru je ustanovené na štyri roky. O konaní volieb bola 

spísaná zápisnica zo zasadnutia poradného výboru.     

Poradný výbor pozostáva z troch členov:  

1. Jaroslav Gonda – zamestnanec spoločnosti 

2. Jana Luptáková – znevýhodnený zamestnanec spoločnosti 

3. Mgr. Ingrida Martincová, PhD., obyvateľ obce 

Počet členov poradného výboru sa od jeho vzniku nezmenil. Interný dokument č. 01/2020 sta-

novuje pravidelné zasadnutia poradného výboru každé tri mesiace, avšak vzhľadom na aktuál-

nu spoločenskú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19, § 32 Z.z. 112/2018 o sociálnej eko-
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nomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje prechodné 

ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon uvádza, že ak zasadnutie poradného 

výboru podľa § 9 ods. 9 pripadne na čas trvania krízovej situácie, považuje sa povinnosť podľa 

§ 9 ods. 9 za splnenú, ak poradný výbor zasadne najneskôr do troch mesiacov odo dňa skonče-

nia krízovej situácie. K 31.12.2020 nebola vládnym nariadením krízová situácia zrušená, preto 

poradný výbor nezasadal, avšak urobí tak podľa platnej legislatívy a zasadne najneskôr do 

troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie. Ustanovením a svojou pôsobnosťou tak 

chce vo svojej činnosti participovať na fungovaní registrovaného podniku, na dosahovaní pozi-

tívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu. Bude sa 

venovať dôležitým otázkam rozvoja spoločnosti a napĺňaniu hlavného cieľa a činnosti, zásad-

ným otázkam sociálnej politiky a opatreniam na skvalitňovaní pracovných podmienok, stavu, 

štruktúry a predpokladanému vývoju zamestnanosti, a iným dôležitým oblastiam v rámci štruk-

túry, organizácie fungovania registrovaného sociálneho podniku.  
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7. Organizačná štruktúra registrovaného sociálneho podniku  

7.1 Orgány spoločnosti 

Predseda družstva: Ing. Jaroslav Střelec, CSc. 

Podpredseda družstva: Ing. Zuzana Marcinek Střelcová 

Členská schôdza 

Poradný výbor  

 

7.2 Zamestnanci registrovaného sociálneho podniku 

V súvislosti so zákonom o sociálnej ekonomike je pri výbere zamestnancov potrebné pri-

hliadať na priradenie jednotlivých záujemcov do kategórie znevýhodnených a zraniteľných 

osôb definovaných týmto zákonom nasledovne: 

Znevýhodnenou osobou je fyzická osoba, ktorá: 

a) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovno-

právnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a ak jej zda-

niteľné mesačné príjmy a mesačné príjmy zo starobného dôchodku, predčasného starobného 

dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového príspevku, výsluhového 

dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku nepresiahli 

v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu l) 

a ktorá: 

1. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na 

povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala zamestna-

nie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, 

2. je staršia ako 50 rokov veku, 

3. je vedená v evidencii uchádzačovo zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesia-

cov, 

4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu, 

5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej 

starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, 

6. patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové 
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znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého 

zamestnania, alebo 

7. má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, 

b) je osobou so zdravotným postihnutím, a to 

1. je uznaná za invalidnú alebo 

2. nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, du-

ševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do 

pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa lekárskeho posudku o 

zdravotnej spôsobilosti na prácu nie staršieho ako jeden rok alebo podľa rozhodnutia o 

nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršieho ako dva roky; 

dlhodobé zdravotné postihnutie je také zdravotné postihnutie, ktoré má podľa poznatkov 

lekárskej vedy trvať najmenej dva roky. 

Zraniteľnou osobu je: 

a) prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu, b) fyzická osoba v nepriaznivej so-

ciálnej situácii, c) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špe-

ciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu okrem dieťaťa alebo 

žiaka podľa osobitného predpisu, d) dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykoná-

vané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, e) plnoletá fyzická osoba po 

skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá fyzická osoba, ktorej bola 

poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-

nej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia dovŕšením plnoletosti, alebo plnoletá 

fyzická osoba, ktorá bola zverená do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do 

pestúnskej starostlivosti alebo ktorej bol súdom ustanovený poručník, f) fyzická osoba odkáza-

ná na pomoc inej fyzickej osoby, g) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení po-

berania materského alebo po skončení poberania rodičovského príspevku, a to 18 mesiacov od 

skončenia poberania materského alebo od skončenia poberania rodičovského príspevku, h) fy-

zická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie alebo po 

skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a to 18 mesiacov od skončenia vyko-

návania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie, 

i) fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, j) fyzická osoba - nepodnikateľ, 
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ktorej mesačný príjem nepresahuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, k) fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňa-

tia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy, a to mesiacov od prepustenia z výkonu trestu 

odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy, l) fyzická osoba bez štátnej príslušnosti, 

m)azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana. Od svojho vzniku výrobné 

družstvo zamestnávalo celkom 9 osôb z kategórie zraniteľných osôb a celkom 7 osôb z kategó-

rie znevýhodnených osôb, pričom ku dňu 31.12.2019 registrovaný sociálny podnik zamestnával 

spolu 15 zamestnancov, z ktorých bolo 7 osôb zraniteľných a 1 znevýhodnená. 

Od udelenia štatútu registrovaného sociálneho podniku, spoločnosť k dnešnému dňu zamestná-

va 28 zamestnancov, z toho 15 osôb je znevýhodnených, čo tvorí 54 % z celkového počtu za-

mestnancov. 

 

Ukazovateľ  k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2019 Index 2020/2019 

Počet zamestnancov spolu  28 35 0,8 

 

Priemerný počet zamest-

nancov  

29,51 37,23 0,79 

Mzdové náklady  

V EUR  

244713 279339 0,88 

Osobné náklady v EUR  331758 381590 0,87 
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8. Ekonomické ukazovatele 

 

8.1 Finančná situácia spoločnosti  

 

 K 31.12.2020 K 31.12.19 Index 2020/2019 

 MAJETOK SPOLU  771460 767417 1,01 

 Neobežný majetok  189792 194542 0,98 

 
Dlhodobý nehmotný ma-

jetok  

0 0 0 

 
Dlhodobý hmotný maje-

tok  

189792 194542 0,98 

 
Dlhodobý finančný maje-

tok  

   

 

Podielové cenné papiere 

a podiely v ovládanej 

osobe  

   

 Obežný majetok  580226 572033 1,01 

 Zásoby 415290 424438 0,98 

 Dlhodobé pohľadávky    

 Krátkodobé pohľadávky 145741 119516 1,22 

 Finančné účty  19195 28079 0,68 

 Časové rozlíšenie  1442 842 1,71 

 VLASTNÉ IMANIE 

A ZÁVAZKY CELKOM  
771460 767417 1,01 

 Vlastné imanie 343227 331488 1,04 

 Základné imanie 2365 2365 1 

 Kapitálové fondy    

 
Zákonné rezerv.fondy 

a ostatné fondy zo zisku 

577318 577318 1 
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 ± 
Výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

-248194 -197484 1,26 

 ± 
Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie  

11738 -50711 - 0,23 

 Záväzky  428233 435929 0,98 

 Krátkodobé rezervy 2549 2550 1 

 

 

Ostatné dlhodobé rezervy 9549 0 0 

 Dlhodobé záväzky 12923 2988 4,32 

 Krátkodobé záväzky 248244 274211 0,91 

 Bankové úvery dlhodobé    

 
Bankové úvery krátkodo-

bé 

164517 156180 1,05 

 Časové rozlíšenie  0 0 0 

 

 

Komentár: 

V roku 2020 oproti roku 2019 sa celkový stav majetku znížil o 4 750,- €.   Obežný majetok sa 

v roku 2020 oproti roku 2019 (zásoby, krátkodobé pohľadávky a finančné účtu) zvýšil o 8 

193 ,- €,. 

Stav peňažných prostriedkov (v hotovosti) sa v roku 2020 oproti roku 2019 znížil o 8 884,- € 

a celkové peňažné prostriedky sa znížili o 8 884,- €.  

 

8.2 Výnosy a náklady  

 

 31.12.2020 31.12.19 Index 2020/2019 

Tržby z predaja tovaru 14350           6036 2,38 

Náklady vynaložené na obstaranie 

predaného tovaru 
5869 3447 1,70 

mailto:knknako@knknako.sk


KNK NAKO, výrobné družstvo, registrovaný sociálny podnik 

Sklárska 1958, 962 05 Hriňová 

IČO: 47 211 997 IČ DPH: SK2023798018 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 25.06.2013, oddiel: Dr, vložka číslo 459/S 

v mene ktorej koná predseda družstva Ing. Jaroslav Střelec, CSc. 

mobil: 0919 077 909, e-mail: knknako@knknako.sk  

  

                                              
20 

Obchodná marža 8481 2589 3,28 

Výroba    

Tržby z predaja vlastných výrobkov 

a služieb 

622097 732311 0,71 

Zmeny stavu vnútroorganizačných 

zásob 

-6185 -10546 0,59 

Aktivácia    

Výrobná spotreba    

Spotreba materiálu, energie 

a ostatných neskladovateľných do-

dávok 

231868 326638 0,71 

Služby 72953 68790 1,06 

Pridaná hodnota 319572 328926 0,97 

Osobné náklady 331758 381590 0,87 

Dane a poplatky 4413 6237 0,71 

Odpisy dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 

22758 25745 0,88 

Tržby z predaja dlhodobého majet-

ku a materiálu 

 2974 0 

Zostatková cena predaného dlhodo-

bého majetku a predaného materiá-

lu 

358 948 0,38 

Tvorba opravných položiek do ná-

kladov na hospodársku činnosť 

   

Ostatné výnosy z hospodárskej čin-

nosti 

62324 45682 1,36 

Ostatné náklady na hospodársku 

činnosť 

5849 6421 0,91 

Prevod výnosov z hospodárskej 

činnosti 
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Prevod nákladov na hospodársku 

činnosť 

   

Výsledok hospodárenia 

z hospodárskej činnosti 

16760 -43359 - 0,39 

Tržby z predaja cenných papierov 

a vkladov 

   

Predané cenné papiere a podiely    

Výnosy z dlhodobého finančného ma-

jetku 
   

Výnosy z cenných papierov 

a podielov v ovládanej osobe 

a v spoločnosti s podstatným vply-

vom 

   

Výnosy z ostatných dlhodobých 

cenných papierov a podielov 

   

Výnosy z ostatného dlhodobého 

finančného majetku 

   

Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku 

   

Náklady na krátkodobý finančný 

majetok 

   

Výnosy z precenenia cenných pa-

pierov a výnosy z derivátových 

operácií 

   

Náklady na precenenie cenných 

papierov a náklady na derivátové 

operácie 

   

Tvorba a zúčtovanie opravných 

položiek k finančnému majetku 

   

Výnosové úroky    

Nákladové úroky 5927 5857 1,01 
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Kurzové zisky  35 0 

Kurzové straty  143 0 

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1954  0 

Ostatné náklady na finančnú čin-

nosť 

1049 1387 0,76 

Prevod finančných výnosov    

Prevod finančných nákladov    

Výsledok hospodárenia z finančnej 

činnosti 

-5022 -7352 0,68 

Daň z príjmov z bežnej činnosti    

Výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti pred zdanením 

11738 -50711 - 0,23 

Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie po zdanení 

11738 -50711 - 0,23 

 

Komentár: 

V roku 2020 oproti roku 2019 sa zvýšili tržby z predaja tovaru a služieb o 8 314,- €  , náklady 

na predaný tovar sa zvýšili o 2 422,- €. Tržby z predaja služieb a výrobkov sa v roku 2020 

oproti roku 2019 znížili o 110 214,- €.  

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti  v roku 2020 oproti roku 2019 sa zvýšil o 60 

119,- €. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti sa v roku 2020 oproti roku 2019 zvýšil o 2 

330,- €.  

Celkový hospodársky výsledok sa v roku 2020 oproti roku 2019 zvýšil o 62 449,- €. 
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8.3 Návrh na rozdelenie zisku (úhradu straty)  

Spoločníci navrhujú schváliť rozdelenie zisku, dosiahnutého za rok 2020 vo výške 11 738,08 

EUR nasledovne:  

 

- Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 10 878,91 EUR 

- Príspevok do nedeliteľného fondu vo výške 859,17 €  

9. Stratégia rozvoja spoločnosti na ďalšie obdobie  

Dlhodobým cieľom vedenia spoločnosti je rozširovať a zefektívňovať hospodárske činnosti 

spoločnosti a vytvárať pracovné príležitosti pre zamestnanie znevýhodnených alebo zraniteľ-

ných osôb a tak dosahovať čo najvyššiu mieru prosperity. Vedenie spoločnosti vidí potenciál 

v rozšírení a zefektívnení výrobných procesov, zakúpením nových technológii, vďaka ktorým 

posunie nielen hranice svojich technologických a výrobných možností, ale tiež zvýši svoju 

konkurencieschopnosť a výrobné kapacity. Nové technológie a výrobné zariadenia si však budú 

vyžadovať aj ďalšie ľudské zdroje na ich obsluhu, čo napomôže k riešenie problému zamestna-

ním znevýhodnených a zraniteľných osôb. Potrebné budú nielen ľudské zdroje, ale i značná 

investícia na financovanie technológií. Preto v rámci zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamest-

nanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovením § 

54 ods. 1 písm.a) národné projekty, má spoločnosť ambíciu uchádzať sa o možnosť predložiť 

žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na pod-

poru registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky a tým vytvá-

rať pre svojich zamestnancov také pracovné podmienky, ktoré im umožnia efektívnejšie vyko-

návať jednotlivé pracovné úkony. 

 

 

 

_______________________________ 

pečiatka a podpis konateľa spoločnosti 

 

Prílohy: Účtovná závierka, všeobecné informácie o účtovnej jednotke, poznámky 
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