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Vypracovala: Rozália Šimonová 



 

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné meno: PAPUČA VK s.r.o., r.s.p. 

Sídlo spoločnosti: 991 07 Slovenské Ďarmoty č. 141 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Banskej 

Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 38584/S 

Deň zápisu: 01.04.2020 

IČO: 53 034 945 

DIČ: 2121 225 381 

Štatutárny orgán : konateľ – Rozália Šimonová 

Tel.: 0908 608 798 

Email.: ruzenka.simonova@gmail.com 

       V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že 

k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj 

vlastnoručný podpis a funkciu. 

Výška základného imania je vklad jediného spoločníka vo výške 5 000 EUR.  

2. Zloženie orgánov spoločnosti: 

a) Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti. Zakladateľ ako jediný spoločník 

vykonáva všetky jeho právomoci 

b) Konateľ – štatutárny zástupca, koná v mene spoločnosti samostatne 

c) Poradný výbor – priamo a nepriamo zainteresované osoby, ktoré boli riadne a včas 

volený podľa interného dokumentu č. 01/2020 poradného výboru. Dňa 14.09.2020 sa 

zvolili členovia poradného výboru: 

1. Mária Kukučková – predsedníčka poradného výboru 

2. Eleonóra Gašperáková 

3. Eva Lavríková 

 

3.  Predmet podnikania 

Predmetom podnikania spoločnosti je: 

- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s 

predajom na priamu konzumáciu 

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky   
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- Prenájom hnuteľných vecí   

- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než  základných služieb spojených 

s prenájmom 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby   

- Poskytovanie služieb osobného charakteru   

- Vedenie účtovníctva   

- Administratívne služby   

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov   

- Čistiace a upratovacie služby   

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien   

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

prípojného vozidla 

 

4. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a prehľad činností vykonávaných 

v kalendárnom roku 

Spoločnosť PAPUČA VK s.r.o založila registrovaný sociálny podnik. Štatút  registrovaného 

sociálneho podniku nadobudla 15 júna 2020. Spoločnosť je novým subjektom, rozvoj činností 

a pracovných miest rozširuje priebežne. V roku 2020 vytvorila pracovné miesto pre 1 

znevýhodneného uchádzača na dobu neurčitú. So zreteľom na jeho zdravotné postihnutie sa 

dodržiavajú pravidelné prestávky a pracovné prostredie sa prispôsobilo jeho požiadavkám. Hlavnou 

činnosťou r.s.p. je poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia, administratívne služby a vedenie 

účtovníctva.  

Dopad korona vírusu a ich záchranné opatrenia zastihli aj našu prevádzku, ktorá bola nariadením 

RUVZ nútená uzatvoriť prevádzku z dôvodu prevencie šírenia pandémie. Z toho vyplýva, že hlavným 

zdrojom príjmov bolo z poskytovania administratívnych služieb a vedenia účtovníctva. 

Orgán spoločnosti sa podieľal počas korona krízy na udržateľnosti spoločnosti. Rokoval, 

spolupracoval a hľadal riešenia na rozvoji podnikania. 

Všetkým realizovaným zmenám v hospodárení a činností predchádzalo rozhodnutie valného 

zhromaždenia. 

Spoločnosť  PAPUČA VK s.r.o. registrovaný sociálny podnik sa venovalo najmä pomocným prácam 

pri zabezpečení tovaru, inventúre tovaru, udržaní poriadku na prevádzke, administratívnym prácam 

a vedeniu účtovníctva. Týmito činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. V budúcnosti plánuje vyvíjať aj iné činnosti, ktoré sú 

predmetom zakladateľskej listiny, ktorými bude tiež dosahovať pozitívny sociálny vplyv. Spoločnosť 

dosahovala pozitívny sociálny vplyv meraním percenta zamestnaných znevýhodnených a zraniteľných 

osôb, čo v roku 2020 tvorilo 33 % z celkového počtu zamestnancov. 

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. 

5. Ekonomické ukazovatele 



Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

Ukazovateľ    Merná jednotka  2020   

Výnosy spoločnosti   11 249 €     

Náklady spoločnosti  15 254 €     

Prehľad príjmov a nákladov podľa zdrojov 

VÝNOSY – PRÍJMY 

 Z predaja služieb    1 607 €  

Predaj tovaru     3 949 €  

Ostatné prev. výnosy    5 693 €  

Dotácie UPSVaR                €  

Nedokončená výroba/služby              €  

SPOLU                 11 249 € 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku  11 249 €. Podstatnú zložku výnosov tvorí predaj     

tovaru a služieb. 

       NÁKLADY  

spotreba materiálu               1 566 € 

Spotreba energie        986 € 

Predaný tovar                 1 747 € 

Opravy a udržiavanie               € 

Ostatné náklady          24 € 

Služby                  2 731 € 

Mzdové náklady                  5 823 € 

Zákonné sociálne poistenie                2 339 € 

Zákonné sociálne náklady        30 € 

Odpisy               € 

Dane a poplatky           8 € 

SPOLU               15 254 € 



Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 15 254 € pričom podstatnú časť nákladov tvorili 

mzdové náklady na a náklady na nákup tovaru a materiálu. 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Dlhodobý hmotný majetok                 €  

Dlhodobý nehmotný majetok                €  

Neobežný majetok                  €  

Krátkodobé pohľadávky                 €  

Pokladnica           609 €  

Bankové účty/kontokorent      1 620 €  

Zásoby         1 314 €  

Obežný majetok                 €  

Štruktúra zdrojov v spoločnosti  

Vlastné imanie           995 €  

Základné imanie      5 000 €  

Kapitálové fondy                  €  

Fondy zo zisku                  €  

VH minulých rokov                   €  

VH za účtovné obdobie       -4 005 €  

Záväzky                                                        

Krátkodobé záväzky y OS          537 €  

Ostatné krátkodobé záväzky      2 894 €  

Zamestnanci       1 173 €  

Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP         567 € 

 Dane              73 €  

Rezervy           735 €  

Úver                  €  

Spoločnosť dosiahla v roku 2020 stratu vo výške 4 005 €.  



Spoločnosť nemá povinnosť štatutárneho auditu. 

6. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

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

predmet činnosti spoločnosti. V roku 2020 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 


