
 

 

 

 

 

 

                                VÝROČNÁ  SPRÁVA 

 

                                  Registrovaný sociálny podnik 

     

                                                            LUDIB, s.r.o., 

                                    Báhoň, Potočná 379/42 

 

                                   Zostavená ku dňu 31.12.2020 

 

 

 

Vyhotovená dňa 16.06.2021 

 

                                                                ........................................ 

                                                                                                 Podpis člena štatutárneho orgánu      

                                                                                                                            účtovnej jednotky  



 

 

                                       Výročná správa za rok 2020 

 

Povinnosť vypracovať výročnú správu za rok 2020 vyplynula z § 15 

zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

v znení neskorších predpisov. Osobitné predpisy nestanovujú pre 

spoločnosť uvádzať ďalšie údaje vo výročnej správe. 

Všeobecné údaje 

1/   Spoločnosť LUDIB, s.r.o. bola do obchodného registra zapísaná 

11.02.2020  

2/  Hlavná činnosť spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra 

- Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 24.09.2013) 

- Skladovanie                                                  (od 24.09.2013) 

- Nákladná cestná doprava do 3,5 t           (od 24.09.2013) 

- Čistiace a upratovacie služby                    (od 24.09.2013) 

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

alebo iným prevádzkovateľom živností  (od 24.09.2013) 

 

3/   Priemerný počet zamestnancov bol v r.2020  20 

 

4/   Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020 za účtovné obdobie od 

01.01.2020 do 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka 

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



 

5/  Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti 

Štatutárnym orgánom spoločnosti LUDIB, s.r.o. je konateľ: Jozef Cichý 

6/   Štruktúra spoločníkov s uvedením absolútnej a relatívnej výšky 

ich podielov na základnom imaní: 

ELEKTRO ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov – podiel na základnom 

imaní – 5000,- Eur  100 % 

Predseda družstva: Jozef Cichý 

 

7/  Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti – sociálneho podniku  

Spoločnosť získala štatút sociálneho podniku až 11.02.2020.   

Spoločnosť LUDIB, s.r.o. vznikla 01.11.2013 ako chránená dielňa, 

ktorá zamestnávala prevažnú časť ťažko zdravotne postihnutých a 

invalidných občanov, ktorí by sa na trhu práce ťažko umiestnili. Od 

11.02.2020  sa spoločnosť  zaregistrovala ako Registrovaný sociálny 

podnik s cieľom zamestnávania ťažko zdravotne postihnutých 

a invalidných občanov. 

Hlavnou našou náplňou sú baliace  a triediace činnosti, manuálne 

montážne práce, ktoré dokážu vykonávať postihnutí občania, čím sú 

zaradení do spoločnosti a uľahčia si tým svoj ťažký životný údel. 

V marci 2020 nás všetkých zastihla pandémia Covid 19, kedy sme mali 

pozastavené dodávky práce a museli sme prepustiť časť 

zamestnancov.   Od 11.04.2020  zamestnávame  14 zamestnancov, 

z toho 8 invalidných. Dodávky práce sa obnovili až v júni a to 

v obmedzenom množstve, ktoré postačí vykonať aj uvedený počet 

zamestnancov. 



 

Účtovná závierka za rok  2020  dosiahla bilančnú stratu vo výške  

- 32 267,47 Eur 

Dôvod uvádzame  

- Pokles dodávky práce spôsobenej pandémiou Covid 19 

- Vyplatenie náhrady mzdy 60% v dobe pandémia keď boli 

pozastavené práce 

 

Prehľad peňažných príjmov: 

Náš Sociálny registrovaný podnik LUDIB s.r.o. je závislý na dotáciách 

zo ŠR.  

Dotácie činili –                     56 543,61 Eur 

Príjmy z tržieb za služby – 71 410, 85 Eur 

Spolu príjmy:                     127 954,46 Eur 

 

Prehľad finančných výdavkov: 

- Spotreba materiálu –                                       2447,31 

- Spotreba energie     --                                       4540,00 

- Ostatné služby vrátane prenájmu                17940,30 

- Mzdové náklady -                                            93682,83 

- Odvody -                                                           30730,83 

- Soc.fond                                                             5687,80 

- Cestná daň                                                           621,60 

- Úroky z úverov                                                  1996,24 

- Ostatné finančné náklady                                2575,02 



Spolu výdavky :                                                       160,221,93     

Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku:  

Štatutár: Jozef Cichý 

Členovia poradného výboru: 

- František Cichý 

- Hana Dániová 

- Sylvia Poláčková 

Poradný výbor zasadal v priebehu roka 3 x , riešil otázky týkajúce sa  

výroby a zamestnanosti ľudí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Báhoni dňa 16.06.2021 

 

  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


