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1 IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU 

 

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.08.2006 v zmysle príslušných ustanovení 

z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

1.1 Predmet činnosti 

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 

 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 

 nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky, 

 poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby softwaru, 

 návrh a optimalizácia informačných technológií, 

 reklamná a propagačná činnosť, 

 podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 

 kresličské a grafické práce na počítači podľa predlohy, 

 fotografické služby, 

 poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 

 prieskum trhu a verejnej mienky, 

 automatizované spracovanie dát, 

 prekladateľstvo a tlmočníctvo z a do jazyka anglického a nemeckého, 

 nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, 

 nákup a predaj spotrebnej elektroniky a bielej techniky, 

 zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia, 

 marketing, 

 ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností. 

Obchodné meno WMS, s.r.o. 

Sídlo spoločnosti Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina 

IČO 36690236 

DIČ 2022262792 

Zápis Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 74382/L 

Dátum vzniku spoločnosti 24.10.2006 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán Ing. Tomáš Sroka 



 

2 ORGÁNY SPOLOČNOSTI
 

Orgánmi spoločnosti sú: 

 valné zhromaždenie, 

 konateľ, 

 poradný výbor. 

 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Zakladateľ ako jediný spoločník vykonáva 

všetky jeho právomoci. 

 

Zakladateľ – Ing. Tomáš Sroka

 

Konateľ 

Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti.

V mene spoločnosti koná konateľ

k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj 

vlastnoručný podpis a funkciu. 

 

Konateľ – Ing. Tomáš Sroka 

 

 

 

 

 

 

 

Narodil sa v roku 1984. Inžiniersky titul získal na Ekonomickej univerzite v

na Národohospodárskej fakulte. Od roku 2006 je majiteľom a

 Riadenie spoločnosti zameranej na tvorbu web stránok, eshopov, vlast

informačních systémov na mieru, internetový marketing a obchodnú činnosť

 Zdriemnisi.sk, shop zameraný primárne na predaj matracov vyrobených na Slovensku a 

všetkého čo patrí k dobrému spánku      
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 Zarohom.sk, vyhľadávač lokálnych firiem s možnosťou ich hodnotenia 

 Zlavovékupóny.sk, jeden z prvých zľavových portálov na Slovensku (01/2011 predané 

spoločnosti Centrum Holdings) 

V roku 2010 získal ocenenie Mladý inovatívny podnikateľ WMS za projekt Zarohom.sk. V rokoch 

2011 – 2014 pracoval ako Country manager pre  spoločnosť Zlavomat a v rokoch 2015 – 2017 pre 

spoločnosť Liftago. Od roku 2017 je majiteľom a konateľom spoločnosti Visitero. 

 

Poradný výbor 

Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná 

osoba. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní Spoločnosti, na dosahovaní jej pozitívneho 

sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu prerokovaním, právom 

na informácie, kontrolnou činnosťou. 

 

Členovia poradného výboru: 

 Ladislav Sroka 

 Mária Sroková Gašperová 

 Pavol Slezák 

 

 

 

 



 

3 PROFIL SPOLOČNOSTI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2006. 

Venuje sa najmä prevádzkovaniu internetového 

obchodu. Tovary a služby sú ponúkané 

prostredníctvom online predaja na webstránke 

www.ZdriemniSi.sk 

Produkty: matrace, podložky, doplnky do 

spálne 

 

PROFIL SPOLOČNOSTI 

 Dizaj webstránky 

Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2006. 

Venuje sa najmä prevádzkovaniu internetového 

služby sú ponúkané 

prostredníctvom online predaja na webstránke 

matrace, podložky, doplnky do 

 6 



  7 

4 ZHODNOTENIE DOSAHOVANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO 
VPLYVU 

 

Spoločnosť je od 09.11.2020 registrovaným sociálnym podnikom. Hlavným cieľom WMS, s.r.o. je 

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby 

v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky 

prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osôb a znevýhodnených 

osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance  

na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej 

autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. 

Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a  

k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života. 

 

Spôsob meranie pozitívneho sociálneho vplyvu: 

Percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu 

zamestnancov Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny 

sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných 

a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018Z.z.. 

 

Spoločnosť WMS, s.r.o. zamestnávala k 31. 12. 2020 troch zamestnancov – z toho dvaja boli 

zdravotne znevýhodnení. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva z celkového 

počtu zamestnancov najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. Na základe uvedenej 

tabuľky, možno konštatovať, že spoločnosť dosiahla pozitívny sociálny vplyv. 

 

 

Celkový počet 

zamestnancov 

Počet zamestnancov 

so zdravotným 

znevýhodnením 

Podiel zamestnancov 

so zdravotným 

znevýhodnením na 

celkovom počte 

Stav 

k 31.12.2020 
3 2 66,67 % 
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5 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 

Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.. Ročná 

účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:  

 Výkaz – Súvaha Úč MÚJ 1-01  

 Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2-01  

 Poznámky Úč MÚJ 3-01  

 

Daňové priznanie bolo podané elektronicky a súčasne bola účtovná závierka zaslaná elektronicky 

a uverejnená v registri účtovných závierok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%
14%

29%

51%

Percentuálny podiel jednotlivých 
aktív

Dlhodobý hmotný 
majetok

Zásoby

Krátkodobé pohľadávky

Finančný majetok 

Aktíva                 Suma (v €) 

Dlhodobý hmotný majetok 2 890 

Neobežný majetok  2 890 

Zásoby 7 216 

Krátkodobé pohľadávky 15 228 

Obežný majetok  48 931 

Finančný majetok  26 487 

Spolu majetok  51 821 
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Pasíva Suma (v €) 

Základné imanie 6 990 

Kapitálové fondy 349 

Fondy zo zisku  699 

Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 11 241 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 230 

Vlastné imanie 32 509 

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov 4 844 

Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci 14 468 

Záväzky 19 312 

Spolu vlastné imanie a záväzky 51 821 

 

 

 

Spoločnosť evidovala ku dňu 31.12.2020 neobežný majetok vo výške 2 890 €  a obežný majetok  

vo výške 48 931 €. Najvyššou zložkou obežného majetku boli krátkodobé pohľadávky vo výške 

15 228 €.  

Vlastné imanie bolo k 31.12.2020 vo výške 32 509 € a záväzky vo výške 19 312 €. 

 

 

 

 

 

13%
1%1%

22%

26%

9%

28%

Percentuálny podiel jednolivých 
pasív Základné imanie

Kapitálové fondy

Fondy zo zisku 

Výsledok hospodárenia 
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za 
účt. obdobie po zdanení
Dlhodobé záväzky 

Krátkodobé záväzky 



  10 

Náklady Suma (v €) 

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 56 571 

Spotreba materiálu, energie a ostat. neskladovateľných 

dodávok 

9 483 

Služby 52 474 

Osobné náklady 1 321 

Dane a poplatky 946 

Odpisy a opravné položky k DNM a DHM 859 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 450 

Kurzové straty 2 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 

Náklady spolu  122 115 

 

Spoločnosť k 31.12.2020 evidovala náklady vo výške 122 115 €.  

Najvyššou nákladovou položkou boli náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru vo výške 

56 571 € a služby vo výške 52 474 €.  

 

Výnosy Suma (v €) 

Tržby z predaja tovaru 83 000 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 52 070 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 275 

Výnosy spolu 135 345 

 

Spoločnosť k 31.12.2020 evidovala výnosy vo výške 135 345 €, pričom najvyššiu položku 

predstavovali tržby z predaja tovaru vo výške 83 000 €. 

 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 13 230 

Daň z príjmov 0 

Výsledok hospodárenia po zdanení 13 230 
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Spoločnosť mala úľavu na dani podľa § 30D Zákona č.595/2003 Z. z., účinný od 1.1.2019. Daň 

z príjmov vo výške 2762,73 € bola prevedená na osobitný účet, kde táto suma bude použitá  

na kapitálové výdavky zamestnancov. 

Spoločnosť dosiahla v roku 2020 hospodársky výsledok – zisk, v celkovej výške 13 230 €. 

 

 

Prílohy: 

 Účtovná závierka k 31.12.2020 

 Poznámky 

 

 


