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Identifikačné údaje 
 

Obchodné meno: MJ Fába, s. r. o.  

od:    30.3.2021 Registrovaný sociálny podnik MJ Fába, s. r. o.  

 

Sídlo   Nám. sv. Mikuláša zadné trakty 1721 / 26A  

   064 01 Stará Ľubovňa 

 

IČO   53228570 

IČDPH   SK2121354543 

 

Zápis   Obchodný register Okresného súdu Prešov 

   Oddiel: Sro 

   Vložka č. 41155/P 

Ku dňu   24.10.2020  

   30.3.2021 Registrovaný sociálny podnik MJ Fába, s. r. o.  

Právna forma  spoločnosť s ručením obmedzením  

 

Registrácia  Register sociálnych podnikov 

   Číslo osvedčenia: 276/2020_RSP 

Ku dňu   9.12.2020 

Druh podniku  Integračný  

 

Kontakt   Martin Fába 

   Konateľ 0918390191  faba.mato@gmail.com 

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a. s. 

SK60 0900 0000 0051 7584 9471  

GIBASKBX 
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ÚDAJE ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTRI 

 

Predmet Podnikania 

Pedikúra  

Čistiace a upratovacie služby  

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 

interiérov 

 

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou 

hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

 

Služby požičovní  

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne    

Vedenie účtovníctva  

Sťahovacie služby    

Prípravné práce k realizácii stavby  

Služby súvisiace so skrášľovaním tela  

Výroba bižutérie a suvenírov  

Poskytovanie služieb osobného charakteru    

Administratívne služby    

Fotografické služby    

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej 

mienky 

   

Prenájom hnuteľných vecí    

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien    



Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a 

ich úprava, oprava a údržba 

   

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) 

   

 

 

 

SPOLOČNÍCI 

Martin Fába 

 

VÝŠKA  VKLADU SPOLOČNÍKA 

5 000.-EUR 

ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

Konateľ 

Poradný výbor * 

ZAKLADNÉ IMANIE 

5 000.-EUR 

PORADNÝ VÝBOR 

*bude navolený v priebehu roka 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrovaný sociálny podnik MJ Fába, s. r. o. so sídlom Námestie sv. Mikuláša zadné trakty 

1721/26A 06401 Stará Ľubovňa, IČO:53228570 IČDPH: SK2121354543 , zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.41155/P , ( ďalej len ako 

,,spoločnosť“ ) 

 

PREDKLADÁ 

 

V súvislosti s povinnosťou vyplývajúcou z ust.§ 15  zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ako 

,,zákon o sociálnej ekonomike“ ) túto 

 

VÝROČNÚ SPRÁVU 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

Spoločnosť riadi svoju činnosť podľa zákona o sociálnej ekonomike, pričom s odkazom na 

ust.§6 tohto zákona, bol spoločnosti dňa 9.12.2020 priznaný Štatút registrovaného 

sociálneho podniku, druh: Integračný ( ďalej v texte sa spoločnosť bude označovať len ako 

,,RSP“ ). 

 

Výročná správa RSP obsahuje: 



- zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má RSP uvedený vo 

svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom 

roku. 

- Zloženie orgánov a ich zmeny v priebehu roku 2020 

- Zamestnanci a organizačná štruktúra spoločnosti 

- Účtovnú závierku a zhodnotenie údajov v nej obsiahnutých 

- Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

- Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia za rok 

2020 

- Stav a pohyb majetku a záväzkov  

 

I. 

Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

V zmysle zakladateľskej listiny RSP v platnom znení má RSP pozitívny sociálny vplyv 

dosahovať predovšetkým zamestnávaním marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to 

napr. zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb, znevýhodnených osôb, zraniteľných 

osôb, pričom práve osvojenie pracovných návykov takýchto osôb, vytvorenie pracovného 

kolektívu a celkovo začlenenie takýchto osôb do pracovnej činnosti, a tým aj do 

spoločenského života, čo do kolektívu bude mať pozitívny sociálny vplyv na tieto osoby. 

Je potrebné uviesť že za obdobie od kedy bol spoločnosti uznaný štatút RSP ( 9.12.2020 ), 

nie je pozitívny sociálny merateľný nakoľko v tomto období do konca roka 2020 RSP 

nezamestnával ešte žiadnych zamestnancov. Zamestnancov RSP zamestnáva 

zamestnancov od roku 2021. V roku 2020 ešte podnik ani nevykonával žiadnu 

hospodársku činnosť, nevlastnil majetok, a neposkytoval žiadne služby. 

 

II. 

Zloženie orgánov a ich zmeny v priebehu roku 2020 

Orgánmi spoločnosti sú nateraz konateľ v priebehu roka 2021 bude kreovaný poradný výbor. 

KONATEĽ:  Martin Fába 

PORADNÝ VÝBOR: Bude vytvorený v roku 2021 po zamestnaní osôb 

 

 III. 

Zamestnanci a organizačná štruktúra spoločnosti  

Od priznania štatútu RSP ( 9.12. 2020 ) do konca roka 2020 RSP ešte nemal žiadnych 

zamestnancov, v priebehu roka 2021 bude RSP zamestnávať zamestnancov v súvislosti so 

zákonom o sociálnej ekonomike bude pri výbere zamestnancov prihliadať na priradenie 



jednotlivých záujemcov do kategórie znevýhodnených a zraniteľných osôb definovaných 

týmto zákonom. 

 

Organizačná štruktúra spoločnosti 

( ku 31.12.2020 ) 

Martin Fába - konateľ  

 

 

IV. 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 

Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo súlade so zákonom 431/2002 Z.z zákona 

o účtovníctve. Ročná účtovná závierka k 31.12.2020 bola vypracovaná v 03 / 2021. 

Účtovná závierka v prílohe Výročnej správy. 

 

Výnosy z činnosti spoločnosti sú za obdobie od vzniku do konca roka 2020 sú vo výške 0- € 

nakoľko za toto obdobie spoločnosť a RSP nevykonával ešte žiadnu žiadnu hospodársku 

a ekonomickú činnosť. Spoločnosť od priznania štatútu Registrovaného sociálneho podniku ( 

9.12.2020 ) do konca roka 2020 nevykazovala žiadne príjmy ani výdavky. 

 

V. 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

Príjmy a Výdavky sú za uvedené obdobie ( 9.12.2020 – 31.12.2020  )  

V spoločnosti sa za uvedené obdobie nevykonávala žiadna hospodárska činnosť. Spoločnosť 

teda nemá za uvedené obdobie žiadny  príjem, ani výdavok. 

 

 

VI. 

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 

za rok 2020 

Príloha potvrdenie o vykonaní zápisu do OR 



Na základe návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri sp. 

Zn.:6/Nre/80/2021 zo dňa 24.3.2021 bola u spoločnosti vykonaný zápis navrhovaných 

údajov, t.j. došlo ku zmene obchodného mena, nakoľko v zmysle ust.§7 ods.7 zákona 

o sociálnej ekonomike: 

Registrovaný sociálny podnik MJ Fába, s. r. o. , so sídlom Námestie sv. Mikuláša zadné trakty 
1721/26A 06401 Stará Ľubovňa 
Ičo: 53228570 IčDPH:SK2121354543 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
odiel s.r.o. Vložka číslo 41155/P v mene ktorej koná Martin Fába, email 
faba.mato@gmail.com, t.č. 0918390191 

 

 

VII. 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Spoločnosť nenadobudla žiaden majetok v období za ktoré sa podáva výročná správa a to ani 

krátkodobý a ani dlhodobý.  A za toto obdobie nemá ani žiadne záväzky. 

 

IX. 

Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Prvoradým záujmom RSP je dosahovať pozitívne merateľný sociálny vplyv a jeho intenzívne 

prehlbovanie aktívnou činnosťou na trhu a zamestnávaním znevýhodnených a zraniteľných 

osôb za účelom ich integrácie na pracovný trh. V pláne je realizácia činností uvedených 

v podnikateľskom pláne. Predpoklad zamestnania zamestnancov, rozbeh prevádzky, nákup 

majetku a podobne. 

 

 

Prílohy: 

- Účtovná závierka 

- Potvrdenie o vykonaní zápisu do OR 

 

 

 

 

 

 

Stará Ľubovňa 30.06.2021       Martin Fába - konateľ 
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