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Vypracovala: Mgr. Mária Kukučková 



 

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné Meno: Kukurienka r.s.p., o.z 

Sídlo spoločnosti: 991 26 Bátorová 39 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná na MV SR, vložka č. VVS/1-900/90-40505 

IČO: 42 303 737  

DIČ: 2023 644 623 

Štatutárny orgán : predsedníčka – Mgr. Mária Kukučková 

Tel.: 0907 133 623 

Email.: kukurienka@gmail.com 

Vyšším orgánom združenia sú zhromaždenie a rada. 
Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti 

združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku 
združenia. 

Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. 
Má troch členov. 

             Rada koná v prospech združenia zodpovedne, pripravuje, navrhuje a realizuje plán činnosti. 
Volí spomedzi seba  a odvoláva štatutárneho zástupcu – predsedu, ktorý je spôsobilý na právne 
úkony. 

 

 

Výška základného imania je vo výške 1 500 EUR.  

2. Zloženie orgánov spoločnosti: 

a) Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom združenia.  

b) Rada a Predseda – Rada pripravuje, navrhuje a realizuje plán činnosti. Predseda, koná 

v mene združenia. 

c) Poradný výbor – 3 priamo zainteresované osoby, ktoré boli riadne a v čas volený podľa 

interného dokumentu č. 01/2020 poradného výboru. Poradný výbor vykonáva svoju 

funkciu bezodplatne. 

d) Kontrolná komisia – 3 členovia, ktorých volí zhromaždenie. Zodpovedajú iba 

zhromaždeniu a je nezávislá od ostatných orgánov združenia. Je oprávnená kontrolovať 

všetku činnosť združenia, prerokúva sťažnosti jeho členov. 

 

 

3.  Predmet podnikania 

 

mailto:kukurienka@gmail.com


Občianske združenie Kukurienka r.s.p. je subjekt sociálnej ekonomiky podľa zákona č. 
112/2018 Z.z., ktorého hlavným cieľom ako sociálneho podniku je dosahovanie merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti na 
podporu zamestnanosti. 

Občianske združenie si zároveň mimo hlavného cieľa stanovuje aj ďalšie a to podpora 
aktivít v oblasti organizovania spoločných podujatí a programov, spolupráca v oblasti 
kultúrnych podujatí, športových aktivít, umenia, spoločenských tém a ochrana prírody, 
vytváranie podmienok pre napĺňanie potrieb občanov: starostlivosť o starších, organizovanie 
táborov a kurzov pre deti a dorast, realizovanie voľno časových aktivít pre každú vekovú 
kategóriu. 
Cieľom je rovnako aj výroba a predvádzanie remeselných výrobkov a bytových doplnkov. 

Oživenie tradícií a remesiel: tkanie kobercov, hrnčiarstvo a keramika, paličkovanie, 
čipkárstvo, výroba košíkov a pletených výrobkov, šitie tradičných odevov a tradičných 
doplnkov pre domácnosti, rezbárstvo, stolárstvo, maľovanie, drotárstvo, zhotovenie 
ozdobných predmetov z prírodného materiálu, kožušníctvo, bižutéria, oživenie tradičnej 
gastronómie, záhradníctvo, spracovanie vlny. 

Úprava a udržiavanie tradičného domu, ktorá bude slúžiť na uskutočňovanie 
menovaných aktivít. 

Ďalším cieľom je rovnako aj podieľanie sa na poskytovaní sociálnych služieb podľa 
zákona č.488/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
 
 

4. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a prehľad činností vykonávaných 

v kalendárnom roku 

Občianske združenie založilo registrovaný sociálny podnik. Štatút  registrovaného sociálneho 
podniku nadobudol 01. 01. 2020.  Rozvoj činností a pracovných miest rozširuje priebežne. V roku 
2020 vytvorilo pracovné miesta pre 3 znevýhodnených uchádzačov na dobu neurčitú. So zreteľom na 
ich zdravotné postihnutie sa dodržiavajú pravidelné prestávky a pracovné prostredie sa prispôsobilo 
ich požiadavkám. Hlavnou pracovnou činnosťou je výroba ručne tkaných kobercov a organizovanie 
podujatí, kurzov v tradičnom dome. Tieto činnosti sú prevažne vykonávané v remeselníckej dielni (v 
Bátorovej č.30) a v tradičnom dome ( V Bátorovej č.39). 

  

Dopad korona vírusu a ich opatrenia zastihli aj našu prevádzku, ktorá bola v roku 2020 prevažne 

z dôvodu prevencie šírenia pandémie zatvorená. Zamestnanci v domácom prostredí pripravovali 

materiál na tkanie. Jediným zdrojom príjmov boli tržby z predaja kobercov v predvianočnom období. 

Poradný výbor sa podieľal počas korona krízy na udržateľnosti spoločnosti. Rokoval, 

spolupracoval a hľadal riešenia na rozvoji podnikania. V roku 2020 poradný výbor zasadal celkovo 2x.  

Všetkým realizovaným zmenám v hospodárení a činností predchádzalo rozhodnutie valného 

zhromaždenia. 

Kukurienka registrovaný sociálny podnik sa venovalo najmä pomocným a prípravným prácam 

k výrobe kobercov. V roku 2020 sa nepodarilo uskutočniť žiadne podujatia ani kurzy z dôvodu 

nevyhnutným opatreniam šírenia pandémie. Napriek týmto obmedzeniam sa nám podarilo udržať 

pracovné miesta.  

Hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu sa meria v prípade 

spoločensky prospešnej služby v rámci poskytovania služby na podporu zamestnanosti percentom 



zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov 

občianskeho združenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018. Pozitívny sociálny vplyv 

sa považuje za dosiahnutý, ak združenie zamestnáva príslušné percento znevýhodnených osôb 

a/alebo zraniteľných osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018. Túto skutočnosť sme 

v roku 2020 splnili, nakoľko sme zamestnávali 100% znevýhodnených osôb. 

Spoločnosť, ako verejnoprospešný podnik použije 100% zo zisku po zdanení a po úhrade 

povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu na 

rozvoj podnikania registrovaného sociálneho podniku. Žiaľ rok 2020 sme uzatvorili stratový. 

5. Ekonomické ukazovatele 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch r. 2020  

Ukazovateľ    Merná jednotka    

Výnosy spoločnosti   30 720 €     

Náklady spoločnosti  36 212 €     

Prehľad príjmov a nákladov podľa zdrojov r. 2020 

VÝNOSY – PRíJMY 

 Z predaja služieb    0 €  

Predaj vlastných výrobkov                       4 000 €  

Ostatné prev. výnosy       26 720 €  

Dotácie UPSVaR     - €  

Nedokončená výroba/služby   - €  

SPOLU        30 720 € 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 30 720 €. Podstatnú zložku výnosov tvoria 

ostatné výnosy a predaj vlastných výrobkov. 

 

NÁKLADY r. 2020 

spotreba materiálu    365 € 

Spotreba energie      0 € 

Predaný tovar     - € 

Opravy a udržiavanie     - € 

Ost. náklady      107 € 



Služby      - € 

Mzdové náklady      27 174 € 

Zákonné sociálne poistenie    8028 € 

Zákonné sociálne náklady   538 € 

Odpisy     - € 

Dane a poplatky     - € 

SPOLU       36 212 € 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku  36 212€ pričom podstatnú časť nákladov tvorili 

mzdové náklady na a náklady na nákup materiálu. 

Stav a pohyb majetku a záväzkov r. 2020 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Dlhodobý hmotný majetok      7 000€  

Dlhodobý nehmotný majetok     - €  

Neobežný majetok       - €  

Krátkodobé pohľadávky      - €  

Pokladnica        4354 €  

Bankové účty/kontokorent      22 €  

Zásoby         - €  

Obežný majetok      - €  

Štruktúra zdrojov v spoločnosti r. 2020 

Vlastné imanie  

Základné imanie      €  

Kapitálové fondy       €  

Fondy zo zisku       €  

VH minulých rokov       - 2 799€  

VH za účtovné obdobie       - 5492 €   

Záväzky  r. 2020 

Krátkodobé záväzky y OS       €  



Ostatné krátkodobé záväzky      20 658€  

Zamestnanci       2014 €  

Zúčtovanie s orgánmi sp a zp      1005 € 

 Dane         213 €  

Rezervy  r. 2020      - €  

Úver  r. 2020      - €  

Združenie dosiahlo v roku 2020 stratu.  

Združenie nemá povinnosť štatutárneho auditu. 

6. Predpokladaný vývoj  

Sociálny podnik plánuje rozšíriť svoju činnosť, ktoré sú uvedené v zakladateľskej listine, ako 

predmet činnosti združenia. V roku 2021 plánujeme prijať nového zamestnanca. Chceme 

rozvíjať partnerské vzťahy, zlepšovať a zvyšovať odberateľské vzťahy, rozširovať poskytované 

služby. 

 

Prílohy: 

Účtovná závierka 

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 

Zverejnené na informačnej tabuli pred sídlom spoločnosti 


