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1. Základné údaje o družstve 

 

Obchodné meno   KNK plus, výrobné družstvo 

Sídlo     Majerská cesta 73, Banská Bystrica 

Dátum vzniku   25.05.2013 

Právne forma   družstvo 

Hlavná činnosť   obchodná činnosť 

IČO     47151994 

DIČ     2023800482 

Vlastné imanie   588 tis. EUR 

Štatutárny orgán                              Ing. Tibor Pipíška – predseda 

                                                           Horná Mičiná 117 

                                                           Banská Bystrica 974 01 

                                                           Ing. Libuša Hajdučeková - podpredseda 

                                                           Kynceľová 78 

                                                           Banská Bystrica 974 01 

 

Doplňujúce údaje o Registrovanom sociálnom podniku /RSP/ 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka  nezmenila adresu 

prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii. 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný  sociálny podnik  

Dátum priznania štatútu: 07.07.2020 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 

spoločnosti:      

                                                     poradný výbor  

Dátum zriadenia poradného výboru na základe povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE):  

                                                                15.7.2020 

Spôsob kreovania poradného výboru:  voľby  

RSP má  vypracovaný interný dokument pre poradný výbor – Internú smernicu o zriadení 

poradného výboru registrovaného sociálneho podniku KNK PLUS, výrobné družstvo 

Dátum zasadnutia poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 

15.7.2020, 20.10.2020 

RSP má  vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru. 

Počet členov poradného výboru k 31.12.2020 :   3 

 



Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2020 :  

Člen poradného výboru 1 – priamo zainteresovaná osoba, zamestnanec 

Člen poradného výboru 2 – priamo zainteresovaná osoba, zamestnanec 

Člen poradného výboru 3 – znevýhodnená osoba, zamestnanec so zdravotným postihnutím  

 

Zloženie orgánov RSP: Členská schôdza, predseda, podpredseda 

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená,  nenastali  zmeny 

v zložení jeho orgánov: 

RSP 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. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu 

zostavenia účtovnej závierky  nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo sa  

nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň 

vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil. 

 

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 

Predmety činnosti RSP:  

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 

 baliace činnosti, manipulácia s tovarom, 

 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom, 

 administratívne práce, 

 vedenie účtovníctva, 

 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 

 výroba bytových doplnkov, 

 výroba jednoduchých výrobkov z kovu, 

 reklamné a marketingové služby, 

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla, 

 čistiace a upratovacie služby, 

 prenájom hnuteľných vecí. 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.  

 

 

 

 



Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie 

spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

- Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti  

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  

spoločnosti je najmä:  

- Zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb, najmä osôb so zdravotným 

postihnutím. 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu 

- Zvyšovanie zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb 

 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny 

vplyv. 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil  hlavný cieľ, ktorým je 

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

 

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených alebo zraniteľných osôb : 

   

1 - 12 mesiac 

stav ku koncu mesiaca 

% zamestnaných 

znevýhodnených osôb a/alebo 

zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP 

merateľný PSV splnený 

1              26                         42,30                    Splnený 

2              26                         42,30                    Splnený 

3              26                         42,30                    Splnený 

4              25                         40,00                    Splnený 

5              25                         40,00                    Splnený 

6              23                         43,48                    Splnený 

7              22                         50,00                    Splnený 

8              21                         47,47                    Splnený 

9              21                         47,47                    Splnený 

10            23                         47,83                    Splnený 

11            23                         47,83                    Splnený 

12            23                         47,83                                  Splnený 

      

Počet zamestnancov účtovnej jednotky : 

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia:  

24 zamestnancov 

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:  

                       23 zamestnancov 

z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej 

riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, 

ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 4 

 



a. Vývoj činnosti, finančná situácia, doplňujúce informácie o uplynulom vývoji 

podnikania, informácie o vplyve na zamestnanosť a životné prostredie 

Družstvo vzniklo v roku 2013 ako jedno z troch nástupníckych družstiev rozdelením 

pôvodného družstva KNK, výrobné družstvo Ľubietová, ktoré zaniklo bez likvidácie 31.7.2013. 

Svoju činnosť zameriava na veľkoobchod a maloobchod v sortimente nábytkové kovanie, 

spojovací materiál, železiarsky tovar, nábytok a farby-laky. Družstvo obchoduje predovšetkým 

so slovenskými firmami,  20,41 % obratu tvoria obchodné vzťahy so zahraničnými firmami 

z krajín EU. Vo svojich aktivitách  družstvo nadviazalo na činnosti a 19-ročné obchodné väzby 

zaniknutého družstva KNK Ľubietová a ďalej ich rozvíja. 

Družstvo organizačne je rozčlenené na veľkoobchodný sklad a maloobchodné predajne, 

geograficky do štyroch miest – Banská Bystrica, Bratislava, Lučenec a Prešov. V minulosti boli 

zrušené maloobchodné prevádzky v Nitre a Košiciach. V Banskej Bystrici bolo zriadené aj 

pracovisko pre balenie tovaru, skinpack, jednoduchú výrobu nábytku z dielcov a kompletizáciu 

niektorých nábytkových komponentov a bytových doplnkov podľa požiadaviek obchodných 

partnerov. 

Družstvo svoje aktivity zameriava aj na obchodnú činnosť, konkrétne veľkoobchodnú a aj 

maloobchodnú. V roku 2013, t. j. v roku svojho vzniku, družstvo dosahovalo príjmy len päť 

mesiacov, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo na dosiahnutom hospodárskom výsledku – 

strata vo výške 18 574 €. 

Hospodárske výsledky družstva za rok 2014 boli poznačené hľadaním nových odbytových 

miest, rozširovaním sortimentu obchodného tovaru a hľadaním úsporných racionalizačných 

opatrení /rušenie neefektívnych prevádzok, úspory v oblasti nárokov  na pracovnú silu/, ktoré 

boli nasmerované pre zlepšenie dosahovaných hospodárskych výsledkov. Hospodársky 

výsledok za rok 2014 bola strata 1 249,32 €. Ani v rokoch 2015 – 2018 sa družstvu nepodarilo 

dosiahnuť kladný hospodársky výsledok. Nepriaznivý vývoj v hospodárení družstva sa 

nepodarilo zvrátiť ani v roku 2019. Družstvo opäť dosiahlo stratu 6 431 €. 

Zmena vo vývoji nastala v r. 2020, kedy družstvo vykázalo zisk 18 303 €. 

Finančný ukazovateľ – ukazovateľ bežnej likvidity za uplynulý rok dosiahol hodnotu 0,89, čo 

sa približuje k optimálnej hodnote a za uplynulý rok sa zlepšil o 0,03 . Ukazovateľ obrátky 

zásob sa zvýšil na hodnotu 3,9, čo odzrkadľuje staré bezobrátkové zásoby. Ukazovateľ – podiel 

cudzieho a vlastného kapitálu dosiahol hodnotu 1,55.      

Vplyv družstva na zamestnanosť a životné prostredie 

     31.12.2016    31.12.2017   31.12.2018   31.12.2019   31.12.2020 

Počet zamestnancov    34  30  25  26  26 

Mzdové náklady /tis./  235         256  226  274  234 

Priemerná mes. mzda  576   711  753  878  750 



Snahou družstva je byť spoľahlivým a dobrý zamestnávateľom. Svojou činnosťou vytvára 

podmienky pre zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím zriaďovaním chránených 

pracovísk a chránených dielní. V r. 2020 sa družstvo stalo registrovaným sociálnym podnikom. 

Družstvo svoju činnosť orientuje tak, aby negatívne neovplyvňovalo životné prostredie. 

 

b. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré 

sa vyhotovuje výročná správa 

Po skončení účtovného obdobia v  družstve došlo k značnej zmene členskej základne družstva, 

kedy časť členov odchádza do dôchodku. 

c. Predpokladaný budúci vývoj družstva 

V budúcom období bude prioritou družstva vyhľadávanie nových odberateľov nielen na 

Slovensku, ale aj v krajinách EU, vytvárať podmienky na rozbeh nových podnikateľských 

aktivít, zachovanie a rozvíjanie doterajších obchodných vzťahov. Pozornosť bude orientovaná 

na efektívnejšie využitie vstupov a vytváranie ešte lepších pracovných podmienok pre 

zdravotne postihnutých občanov, i keď táto úloha je organizačne i finančne náročná. 

Družstvo sa musí vysporiadať s podnikateľskými obmedzeniami, ktoré priniesla pandémia 

COVID19.   

d. Návrh na zúčtovanie zisku za rok 2020 

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2020 bude podľa uznesenia z výročnej členskej 

schôdzi, vytvorený zisk 18 303,-eur bude použitý na umorenie straty minulých rokov. 

e. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

V roku 2020 družstvo nevykonávalo činnosti v oblasti výskumu a vývoja. 

f. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí 

Družstvo nemá organizačnú zložku v zahraničí 

2. Účtovná závierka a základné údaje v nej obsiahnuté 

Účtovná závierka a základné údaje sú uvedené v Prílohe č. 1 a č. 2. 

3. Správa audítora 

 

Správa audítora bude doložená dodatočne, neodkladne po jej schválení audítorom. 

 

4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 



Celkové príjmy družstva sú členené podľa položiek uvádzaných vo Výkaze ziskov 

a strát, t. j. účty 602 – 668. Celkové výdavky sú taktiež členené podľa položiek vo Výkaze 

ziskov a strát, na účtoch 501 – 592. Výkaz ziskov a strát je uvedený v Prílohe č. 3. 

 

5.  Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

Vlastné príjmy         1 847 650,85    

Z predaja služieb             18 013,53 

Z predaja tovarov       1 829 637,32       

Dotácie                           67 109,81 

Ostatné výnosy                 7 569,13 

 

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Členenie majetku a záväzkov podľa položiek sa nachádza v súvahe uvedenej v Prílohe č. 4. 

7. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku 

ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka 

Orgánmi družstva je členská schôdza, predseda a podpredseda. Kontrolná komisia sa 

nezriaďuje. Družstvo má zriadený Poradný výbor a Komisiu starostlivosti o členov 

a zamestnancov (ďalej len „komisiu SOČaZ“).  

Počas priebehu kalendárneho roka 2020 nedošlo k žiadnym zmenám orgánov RSP. 

8. Údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným 

obdobným orgánom registrovaného sociálneho podniku 

Družstvo nemá valné zhromaždenie ani správnu radu. 

 

V Banskej Bystrici 24.06.2021    

 

 

_________________________ 

Ing. Tibor Pipíška 

predseda družstva 

 

 


