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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

 

Obchodné meno: VEGAODEVY s. r. o. 

 

Sídlo spoločnosti: A. Hlinku 756/20, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej 

Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 37589/S 

 

Deň zápisu do OR: 26.10.2019 

 

IČO:   52 740 099 

 

DIČ:   2121116580 

 

IČ DPH:   SK2121116580 

 

Výška vkladu:  5000,00 € 

 

VEGAODEVY s. r. o., ,,registrovaný sociálny podnik“ je obchodná spoločnosť založená 

jediným vlastníkom, ktorým je Oľga Vencelová. Spoločnosť vznikla zakladateľskou 

listinou zo dňa 17.10.2019, v zmysle ustanovení § 105 – 153 Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

2. Vedenie spoločnosti 

Oľga Vencelová – konateľka spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, 

ktorým je Oľga Vencelová, vo výške 5000.-€. 

 

4.  Orgány spoločnosti 

 

Orgánmi spoločnosti sú:  a.) valné zhromaždenie 

      b.) konateľ 

      c.) poradný výbor 



 

 

a.)Valné zhromaždenie 

 
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých 

zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Pôsobnosť valného 

zhromaždenia vykonáva jediný spoločník je daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. 

Obchodného zákonníka a ďalšími ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

predovšetkým § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods. 3, § 131 ods. 3.   

 

VEGAODEVY s. r. o. je 100 % spoločník a svoje práva vykonáva na valnom 

zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu a tým je Oľga Vencelová. 

Konateľka hneď po vzniku spoločnosti požiadala o pridelenie štatútu Registrovaný 

integračný sociálny podnik. Tento štatút bol spoločnosti pridelený 01.01.2020. 

 

b.)Konateľ 

 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti 

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

Konateľ svojím podpisom k obchodnému menu spoločnosti pripája svoj podpis. 

 

c.)Poradný výbor 

Dátum zriadenia poradného výboru - splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

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

znení (zákon o SE): 28.01.2020  

Spôsob kreovania poradného výboru: voľby  

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.  

Poradný výbor zasadal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka celkovo  

5 krát. 

Počet členov poradného výboru k 31.12.2020 : 3  

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.:  

 

1) zamestnanec so zdravotným znevýhodnením  

2) zamestnanec so zdravotným znevýhodnením 

3) zamestnanec so zdravotným znevýhodnením  

 

Na zasadnutiach prerokovával ďalší rozvoj spoločnosti, hlavne prevenciu a opatrenia 

proti  COVID 19. Fungovanie podniku a ochranu zamestnancov  počas obdobia 

pandémie. Zo všetkých zasadnutí poradného výboru má sociálny podnik vypracované 

zápisnice. 

 

 

 

 



 

5. Predmet činnosti 

VEGAODEVY s. r. o. má podľa zakladateľskej listiny oprávnenie podnikať vo viacerých 

oblastiach v rámci voľných živností.  

1. Odevná výroba 

2. Textilná výroba 

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo     

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

6. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

7. Dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

8. Oprava osobných potrieb pre domácnosť 

9. Čistiace a upratovacie služby 

 

Hlavným predmetom hospodárskej činnosti spoločnosti je najmä:                                             

Odevná a textilná výroba, maloobchod a reklamné služby. 

 

Spoločnosť má na tieto účely zriadenú prevádzku v prenajatých priestoroch  

na ul. SNP 44/56 v Žiari nad Hronom, kde sú vytvorené pracovné miesta pre 

zdravotne znevýhodnené osoby. 

Motiváciou zriadiť sociálny podnik bola zamestnať zraniteľné a zdravotne 

znevýhodnené osoby, ktoré sa veľmi ťažko uplatňujú na trhu práce a zároveň zvýšiť 

ich životnú úroveň udržaním pracovných miest. 

V Sociálnom podniku zamestnávame 5 zdravotne znevýhodnených osôb  so 

zdravotným hendikepom, ktorým pomáha pri výkone práce pracovný asistent. 

 

 

6. Komentár k výsledkom činnosti 

 
Spoločnosť VEGAODEVY s. r. o., v roku 2020 dosiahla kladný výsledok 

hospodárenia vďaka realizácii viacerých zákaziek od podnikov a drobných 

živnostníkov v širokom okolí nášho regiónu, ktorým poskytujeme služby na mieru 

v oblasti ochranných pracovných odevov a osobných pracovných prostriedkov. 

Pre širšiu verejnosť sociálny podnik prevádzkuje podnikovú predajňu pracovných 

odevov a ostatných OOPP. V priebehu roka 2020 spoločnosť získala veľa nových 

zákazníkov. 10.3.2020 však do našej činnosti vstúpil nový faktor a to epidémia 

Covid19. Naša prevádzka sa z dôvodu epidemiologických opatrení zatvorila pre 

širokú verejnosť.  Naša činnosť sa zamerala na riešenie problémov, ktoré vzniknutá 

situácia priniesla. 

Vďaka vybaveniu prevádzky sme začali šiť bavlnené rúška, ktorých bolo v tej dobe 

nedostatok.  



 

Boli sme oslovení vedením mesta Žiar nad Hronom o súčinnosť pri ochrane 

seniorov  nášho mesta dodávkou ochranných rúšok. Aj vďaka tejto skutočnosti sa 

nám podarilo udržať chod prevádzky a tým aj všetky pracovné miesta. 

 
 

7. Zhodnotenie pozitívneho sociálneho vplyvu za rok 2020.  
 

 

Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva 

príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.  V roku 2020 bol celkový počet zamestnancov 6, 

z toho zdravotne znevýhodnených osôb je 5. Merateľný pozitívny sociálny vplyv v 

roku 2020 bol dosiahnutý percentuálnym podielom 83%. 

 

 

8. Prehľad zamestnancov spoločnosti 

 Pracovná pozícia Druh znevýhodnenia alebo zraniteľnosti 
v zmysle § 2 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 
112/2018 Z. z. 

Dátum vzniku 
pracovného 
pomeru 

1 Predavačka Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b  01.01.2020 

2 Krajčírka Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b 01.01.2020 

3 Krajčírka Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b 01.01.2020 

4 Krajčírka Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b 28.01.2020 

5 Skladník Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b 01.01.2020 

6 Pracovný asistent Bez znevýhodnenia 01.01.2020 

 

 

9. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

 
UKAZOVATEĽ Merná 

jednotka 

Rok 2020 Poznámka 

Výnosy  € 181 481 - 
Náklady € 175 550 - 
Počet zamestnancov os 6 - 

 

10. Ekonomické ukazovatele 

 

VÝNOSY 

Tržby z predaja tovaru 93 371 € 

Tržby z predaja vlastných výrobkov 18 991 € 

Príspevky UPSVaR 69 119 € 

Spolu 181 481 € 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 181 481€. 



 

Náklady 

Náklady na obstaranie predaného tovaru 41 119 € 

Náklady na obstaranie materiálu na výrobu 9 548 € 

Náklady na spotrebný materiál, služby a 

energie 

15 452 € 

Odpisy DHM 1 878 € 

Ostatné poplatky a poistenie majetku 867 € 

Mzdové náklady 77 980 € 

Náklady na sociálne poistenie 24 751 € 

Ostatné náklady na zamestnancov 3 174 € 

Tvorba sociálneho fondu 444 € 

SPOLU 175 213 € 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 175 213€, pričom podstatnú časť 

nákladov tvorili mzdové náklady. 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Dlhodobý hmotný majetok 30 367 € 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 

Neobežný majetok 30 367 € 

Zásoby 22 468 € 

Krátkodobé pohľadávky 24 912 € 

Obežný majetok 58 734 € 

Pokladnica 2 786 € 

Bankové účty 8 568 € 

Finančný majetok 11 354 € 

 

Štruktúra zdrojov v spoločnosti 

Vlastné imanie 8 819 € 

Základné imanie 5 000 € 

VH minulých rokov                  -2 111 € 

VH za účtovné obdobie 5 930 € 

Záväzky 80 282 € 

Krátkodobé záväzky 55 375 € 

Krátkodobé rezervy 4 463 € 

Bankové úvery 20 000 € 

Daňové záväzky pred uplatnením úľav na 

dani 

1 402 € 

 

11. Použitie úľavy na dani z príjmov 

 
Keďže ako registrovaný sociálny podnik máme možnosť využiť úľavu na dani vo 

výške 100% , túto možnosť sme využili. Poskytnutá úľava na dani v roku 2020 

v súlade s §30d zákona o DzP č. 595 bude odvedená na samostatný účet a bude 



 

použitá na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov registrovaného sociálneho 

podniku. 

 

 

12. Predpokladaný vývoj spoločnosti 
 

Náš sociálny podnik sa neustále vyvíja a spoločne hľadáme ďalšie možnosti, ktoré 

pomôžu vybudovať stabilný podnik, ktorý zabezpečí prácu našim zamestnancom.  

Máme v pláne naďalej pokračovať v zamestnávaní zdravotne znevýhodnených osôb 

a ponúkať občanom nášho regiónu služby v oblasti našej pracovnej činnosti. 

 

 

 

Dátum vypracovania Výročnej správy: 26.06.2021 

Vyhotovila: Oľga Vencelová, konateľka spoločnosti 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Prílohy 

-Účtovná závierka k 31.12.2020 

-Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020 
-Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky a o rozdelení zisku spoločnosti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

 


