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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti  
 

Obchodné meno: VALÍNEK, s. r. o., registrovaný sociálny podnik 

Sídlo spoločnosti: Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy  

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka č. 

40922/P 

Deň zápisu: 08.09.2020 

IČO: 53148312 

DIČ: 2121322665 

Výška vkladu: 5 000,00 € 

 

VALÍNEK, s. r. o. je spoločnosť založená jediným vlastníkom, ktorým je Obec Vyšné 

Ružbachy. Spoločnosť vznikla Zakladateľskou listinou dňa 10. 06. 2020.  

 

2. Štatút registrovaného sociálneho podniku  

Sociálnemu podniku obce VALÍNEK, s. r. o. bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych 

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

ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov štatút registrovaného 

sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku – INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa 

1. októbra 2020.  

 

3. Vedenie spoločnosti  

Mgr. Peter Martinek – konateľ spoločnosti  

 

4. Poradný výbor spoločnosti  

Poradný výbor spoločnosti bol vymenovaný a zvolený dňa 01.10.2020. Poradný výbor 

sociálneho podniku sa skladá z troch členov: 

1. Peter Šutor, poslanec OcZ 

2. Peter Leščinský, znevýhodnený zamestnanec spoločnosti 

3. Pavol Gončár, občan obce 

 

5. Majetková časť  

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým 

je Obec Vyšné Ružbachy, vo výške 5 000,-- €.  



  

6. Štatutárne orgány spoločnosti  
 

Valné zhromaždenie  

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Vzhľadom 

k tomu, že spoločnosť má jediného spoločníka, v zmysle § 132 Obchodného zákonníka 

vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.  

 

Konateľ  

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne 

a to podľa ustanovenia § 13 a 133 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

7. Predmet činnosti  

Predmetom podnikania spoločnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, služieb, výroby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii 

stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie 

služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a iné.  

Základným cieľom sociálneho podnikania vo verejnoprospešnom záujme je vytváranie 

pracovných miest pre občanov, ktorým obmedzenia rôzneho charakteru sťažujú uplatniť sa na 

trhu práce. Zaradenie takýchto znevýhodnených, resp. zraniteľných osôb do pracovného 

procesu pozitívne vplýva okrem zamestnanosti, tiež na ich charakterové vlastnosti, získavanie 

pracovných návykov a hlavne na začlenenie sa do spoločenského života. Pracovné miesta pre 

znevýhodnených a zraniteľných občanov si vyžadujú vytvorenie špecifických pracovných 

podmienok v sociálnom podniku a tieto umožnia znevýhodneným resp. zraniteľným osobám 

zlepšiť kvalitu svojho života a získanými pracovnými návykmi im umožnia byť prospešný pre 

spoločnosť. Pracovným pomerom získajú zmysel pre samostatnosť a zodpovednosť 

k pracovným úlohám, ktoré vyplývajú z ich pracovnej náplne prispôsobenej obmedzeniu 

jednotlivých zamestnancov. Služby poskytované zamestnancami sociálneho podniku budú 

prospešné nie len pre samotných zamestnancov, ale aj pre ich rodiny, obec, občanov a okolité 

obce, ktorých dopyt po technických službách stále rastie z dôvodu nezáujmu o túto pracovnú 

činnosť. Cieľom sociálneho podnikania je tiež vytváranie nových pracovných príležitostí, ktoré 

umožnia všestranný zámer a nadobudnutie nových pracovných zručností a skúseností 

uplatniteľné na trhu práce pre znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.  

 

8. Komentár k výsledkom činnosti  

Spoločnosť VALÍNEK, s. r. o. začala reálne svoju činnosť v októbri 2020 s dvomi 

zamestnancami a k 31.12.2020 bol celkový počet zamestnancov 9. Začali sme prvým 

projektom, ktorým bola výstavba pódia na nádvorí grófa Zámojskeho pri Obecnom úrade. 

Spoločnosť dosiahla ku koncu roka 2020 pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta 



  

zamestnaných znevýhodnených osôb, čo tvorilo 67 % z celkového počtu zamestnancov. 

Ďalšími realizovanými projektami pre obec bola oprava Kina Mier, osadenie stĺpov verejného 

osvetlenia nie len v našej obci ale taktiež v obci Lacková, oprava plota na fare a iné.  

 

9. Ročná účtovná závierka 2020 – zhodnotenie  

Na základe § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, registrovaný sociálny podnik 

obce VALÍNEK, s. r. o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.  

Príprava a zostavenie závierkových prác sa skladá:  

- otvorenie počiatočného súvahového účtu,  

- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok, 

- inventarizácia majetku a záväzkov a zaúčtovanie závierkových operácií,  

- uzatvorenie účtovných kníh, 

- zostavenie účtovných výkazov. 

Na základe účtovnej závierky VALÍNEK, s. r. o., r. s. p. zostavil Súvahu, Výkaz ziskov a strát 

a Poznámky. Tieto výkazy tvoria závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou priznania 

dani z príjmov.  

 

10. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti  

Stav bankových účtov a pokladne k 31.12.2020 

Bankový účet Slovenská sporiteľňa, a. s.      3 683,44 € 

Pokladňa – hotovosť                 50,35 €  

Celkový stav finančných prostriedkov:      3 733,79 € 

 

Inventúra pokladne bola vykonaná fyzicky. Účtovný a fyzický stav bez rozdielu.  

 

Výnosy a náklady k 31.12.2020 

 

Náklady podniku v roku 2020 boli celkom vo výške    22 210,78 € 

Výnosy podniku v roku 2020 boli celkom vo výške    23 649,42 €  

Výsledok hospodárenia za rok 2020 – zisk                 1 438,64 € 

 

 

 

11. Súvaha k 31.12.2020 

Aktíva vo výške    20 401,01 € 

z toho:  

- pokladnica          50,35 €  

- ceniny                   180,00 € 

- bankové účty                3 683,44 €  



  

- odberatelia     9 369,36 €  

- zásoby        264,05 € 

- pohľadávka ÚPSVaR              6 853,81 € 

 

Pasíva vo výške    20 401,01 € 

z toho:  

- rezerva na dovolenku        435,26 € 

- záväzky voči zamestnancom    4 615,56 € 

- záväzky z obchodného styku    5 864,08 € 

- záväzky voči SP a ZP               2 441,38 € 

- daňové záväzky a dotácie            599,87 € 

- základné imanie     5 000,00 € 

- výsledok hospodárenia    1 438,64 € 

- záväzky zo soc. fondu                     6,22 € 

 

Pohľadávky a záväzky k 31.12.2020  

Pohľadávky – neuhradené k 31.12.2020 vo výške 9 369,36 €  

Záväzky – neuhradené k 31.12.2020 vo výške 5 864,08 €  

 

Rezervy k 31.12.2020 

K 31.12.2020 VALÍNEK, s. r. o. tvoril rezervy na nevyčerpané dovolenky vo výške 435,26 €. 

 

12. Predpokladaný vývoj spoločnosti  

VALÍNEK, s. r. o., r. s. p. neustále napreduje a naďalej hľadáme možnosti ako ho rozvíjať 

a postupne vybudovať stabilný podnik. Z dôvodu pandémie bol rok 2020 náročným pre 

každého ale veríme, že náš registrovaný sociálny podnik bude každým rokom napredovať a tým 

zabezpečíme pracovné miesta pre ďalšie znevýhodnené osoby z obce a blízkeho okolia.  

 

 

  

 

 

 schválil  

                                                                                                                 Mgr. Peter Martinek  

Dátum vypracovania výročnej správy: 31.05.2021 

Vyhotovila: Ing. Patrícia Sekelská, ekonómka r. s. p.                                                                                                                    


