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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti  

 

Názov spoločnosti: Oblátky s.r.o., r.s.p. 

Dátum založenia spoločnosti: 22. decembra 2018 

Nadobudnutie štatútu sociálneho podniku: 1. novembra 2019 

Adresa: Tužina 537 , 972 14 

IČO: 51991870 

Základné imanie: 5 000 € 

Kontakt: +421 907 117 179 

E-mail: tradicneoblatky@gmail.com 

 

2. Štatút registrovaného sociálneho podniku 

 

Sociálnemu podniku Oblátky s.r.o., r.s.p., bol 1.11.2019 Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa §7 ods. 4 zákona 112/2018 Z.z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

udelený štatút registrovaného sociálneho podniku.   

 Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: 

INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa 1.novembra 2019. 

 

3. Hlavná činnosť spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra 

 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,  22.12.2018 

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

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
22.12.2018 

mailto:tradicneoblatky@gmail.com
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 poskytovanie sociálnych služieb, 22.12.2018 

 organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 22.12.2018 

 vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 22.12.2018 

 reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, 22.12.2018 

 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 22.12.2018 

 poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 22.12.2018 

 poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, 22.12.2018 

 výroba bižutérie a suvenírov, 22.12.2018 

 výroba potravinárskych výrobkov, 22.12.2018 

 uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 22.12.2018 

 prípravné práce k realizácií stavby,  

 

4. Vedenie spoločnosti 

 

Roman Vetrák – riaditeľ spoločnosti 

Simona Vetráková – konateľka spoločnosti 

 

5.  Majetková účasť  

 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jedinej spoločníčky, 

ktorou je Simona Vetráková a to vo výške 5 000 €. 
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6. Počet zamestnancov 

 

Počet zamestnancov v roku 2020 bol na začiatku roku sedem a postupne sa zvyšoval na 

štrnásť zamestnancov , z ktorých traja  na začiatku roku boli zdravotne znevýhodnení a na 

konci roku jedenásť zdravotne znevýhodnených. 

 

7. Poradný výbor podniku 

 

Spoločnosť má zriadený poradný výbor, ktorý bol vymenovaný dňa 9.12.2019. Má 

troch členov, ktorí boli zvolení hlasovaním. Poradný výbor v roku 2020 zasadal 4 krát a je 

z neho vyhotovená zápisnica. Ďalej poradný výbor zasadá každé 3 mesiace a sú z neho 

vyhotovované zápisnice. 

 

8. Finančný prehľad podniku 

 

 

Náklady za rok 2020 

Spotreba materiálu,energie a ostatné 14562 eur 

Služby 19836 eur 

Mzdové náklady 160268 eur 

SPOLU 194666 eur 

 

Výnosy za rok 2020 

Tržby za vlastné výrobky a tovar 39093 eur 

Finančný príspevok na mzdy z ÚPSVaR 100549 eur 
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SPOLU 139642 eur 

 

 

Hospodársky výsledok podniku za rok 2020 bol - 57698 

 

 

9. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

 

Ukazovateľ Rok 2020 Rok 2019 Index (porovnanie)  

Výnosy (v €.) 139642 46142 3,02 

Náklady (v €.) 194666 44846 4,34 

Počet zam. 14 7 2,00 

 

 

10. Zhodnotenie činností podniku a predpokladaný vývoj spoločnosti  

 

Spoločnosť oblátky s.r.o., r.s.p. sa venuje výrobe a predaju tradičných slovenských  

oblátok. Spoločnosť otvorila tri vlastné prevádzky v Dudinciach , v Turčianskych Tepliciach 

a v Bojniciach , a zároveň získala nových odberateľov svojich výrobkov. V roku 2020 

spoločnosť postupne zvyšovala počet zamestnancov. Stav v decembri 2020 bol štrnásť 

zamestnancov a z toho 11 zdravotne znevýhodnených. Na základe COVID19 sme jednu 

prevádzku v Turčianskych Tepliciach zatvorili. 

V decembri 2020 došlo k prepusteniu jednej pracovníčky pre hrubé porušenie 

pracovnej disciplíny a tá následne spustila lavínu udaní na spoločnosť. V čase obmedzení 

resp. zatvorení prevádzky na základe nariadenia štátu / COVID 19/ mala a má spoločnosť 

zastavené platby a prebieha audit úradom práce . Týmito konaniami spoločnosť ostala bez 

príjmu , a tým nebola schopná hradiť svoje bežné výdavky , na tomto základe sme nedostali 

žiadne pandemické príspevky. Pokúšali sme sa vzniknutú situáciu riešiť úverom , ale tie nám 

boli postupne zamietnuté z viacerých inštitúcii. Obrátili sme sa aj na ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny , ale nedostali sme napriek viacerým výzvam žiadne stanovisko. 
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V roku 2021 spoločnosť musí hlavne vyriešiť komplikovanú situáciu ohľadom príjmu 

, nakoľko sme zavretí nariadením štátu , a taktiež nie je stále uzavretý audit. Spoločnosť musí 

postupne znižovať stav zamestnancov a uzavrieť obchody, nakoľko nemá pri nulovom príjme 

prostriedky na ich udržanie. 

 

11. Prílohy  

- účtovná závierka. 


