
 

 

 

 

 

 

                 VÝROČNÁ  SPRÁVA   

 

REGISTROVANÉHO  SOCIÁLNEHO  PODNIKU                 

 

                                ROK      2020 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská Ľupča, 21.06.2021 

 

                                   



 

Identifikácia spoločnosti: 

 

          Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik, 

Adresa sídla:             Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča 

Zápis v OR:              Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, 

                                 Vložka číslo: 32903/S zo dňa 20.10.2017 

Prevádzka :               Dolná 88/23, 976 13 Slovenská Ľupča  

IČO:                         51 162 750 

IČ DPH:                   SK2120613737 

DPH:                       2120613737 

Kontakt:                +421905 277 533, +421905 638769 

Štatutárny konatelia:          Pavel Malec -vznik funkcie 20.10.2017  

                                           Ing. Soňa Malecová - vznik funkcie 22.11.2019 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 

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

a doplnení niektorých zákonov vydáva  

 

                                                 OSVEDČENIE 

 

              o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku dňa 17.02.2020 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku:        integračný podnik 

 



Poradný výbor – dočasne menovaný dňa 20.02.2020 

Zápisnica č.1 z PV – voľba do poradného výboru dňa 02.03.2020 

 

                                  Členovia PV:  1/  Patricia Slováčková   

                                                          2/  Iveta Madošová 

                                                                  3/ Ladislav Oravský 

 

 

Zápisnica č.2 z PV – zo dňa 12.06.2020 

Zápisnica č.3 z PV – zo dňa 21.09.2020 

Zápisnica č.4 z PV – zo dňa 15.01.2021 

-v mesiacoch 02-04/2021 bola firma zatvorená 

Zápisnica z valného zhromaždenia – 14.06.2021 

 

Prehľad zamestnancov za rok 2020 

-pracuje sa aj na skrátený pracovný úväzok a v sezóne pracujú aj brigádnici, študenti 

/Dovp, Dopč, Dop štud./  

 

mesiac      celkový počet      osoby ZŤP     znevýhodnené     ostatné 

___________________________________________________________________ 

   1                  12                         6                           3                  3 

   2                  13                         6                           3                  4 

   3                  13                         6                           3                  4 

   4                  13                         6                           3                  4 

   5                    8                         4                           3                  1 

   6                    9                         4                           3                  2 

   7                  12                         7                           3                  2 

   8                  17                         7                           3                  7 

   9                  12                         6                           3                  3 

 10                  11                         6                           3                  2 

 11                  11                         6                           3                  2 

 12                  11                         6                           3                  2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Podnik Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik je nástupnícka firma 

našej  rodinnej firmy Pavel  Malec- fyzická osoba. Táto vznikla už v roku 1996 

s hlavnou náplňou na výrobu a predaj kúpeľných oblátok a cukroviniek. V roku 

2006 dostala štatút chránenej dielne.  Máme svoje vlastné priestory a naše 

sociálne, pracovné skúsenosti , zameranie po splnení požiadaviek a podmienok 

viedlo k transformácii na sociálny podnik. Od 17.02.2020 sme registrovaný 

sociálny podnik. 

     Firma si za 25 rokov činnosti vybudovala vlastné meno, vlastnú výrobnú 

receptúru a technológiu. Má vybudovanú širokú sieť zákazníkov, odberateľov 

i dodávateľov. 

     Medzi kľúčové stratégie patrí a bude patriť i naďalej: 

-vyrábať Slovenské výrobky s čo najlepšou kvalitou 

-udržať si ocenenia, ktoré sme už dostali, stále potvrdzovať ich nemeniacu sa 

kvalitu / Značka kvality SK, Značka kvality  GOLD SK, Regionálny produkt 

Horehronie..../ 

-zamestnávať ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, prípadne znevýhodnené 

a zraniteľné osoby 

- na 80% ide o pomoc zamestnať sa z regiónu Horehronia a samotnej obce 

Slovenská Ľupča 

-pomôcť im začleniť sa do pracovného prostredia a do spoločnosti 

-stále udržať výrobu ako ucelený celok, ktorý sa celý vyrába a expeduje v našej 

prevádzke 

     Silná stránka: 

-dlhoročná prax vo výrobe,  predaji, marketingu, vlastné priestory, stroje, 

zariadenia, receptúra, technológia, vyškolený pracovný kolektív, dosiahnutá 

kvalita, ocenenia... 

     Slabá stránka: 

-nedostatok finančných prostriedkov zo strany zákazníkov, konkurencia, 

nestabilné ceny priamych a nepriamych vstupov, meniaca  sa neprehľadná 

legislatíva, narastajúca administratíva, narastajúce finančné zaťaženie  

v podnikateľskej sfére,... 

 



     V súčasnej situácii je veľmi kolísavá  finančná analýza, všetko bude a súvisí 

s tým ako sa bude vyvíjať celospoločenské smerovanie . Aj napriek čiastočnému 

prepúšťaniu, odstávke práce a výroby sa teraz začíname čiastočne  dostávať      

do režimu  ako bol pred touto nepriaznivou situáciou v spoločnosti. Dopad 

finančný, ekonomický a rozvojový bude dobiehať bohužiaľ len pomalšie 

a postupne.  Sme malá rodinná firma a tak sa tomuto všetkému musia 

prispôsobiť aj naše plány na rozvoj a smerovanie do budúcnosti. Naše krédo je 

hlavne v tom, že potrebujeme robotu a pomoc cez dotácie prispievajú na 

skvalitnenie výrobného a pracovného prostredia. 

 

 

 

Vyhotovila:  Ing. Malecová 

Dátum vypracovania výročnej správy: 20.06.2021 

 

 

 

Konatelia:   Pavel  Malec 

                    Ing. Soňa Malecová 

 

 

 

 

 

 

 

 


