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1 Základné informácie o spoločnosti 

 

Obchodné meno Výskum a inovácie s. r. o. 

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným 

IČO 53667093 

DIČ 2121455941 

Dátum vzniku spoločnosti  19. 03. 2021 

Sídlo spoločnosti Partizánske 

Miesto podnikania (adresa 

prevádzkarne) 

Malé Bielice, Topoľčianska ulica č.  

237/48 

Sociálny podnik dosahuje PSV  hospodárskou činnosťou 

Štatutárny orgán  Jozef Huraj, konateľ 

Druh registrovaného SP integračný podnik 

 

Štatút registrovaného sociálneho podniku  

Spoločnosti Výskum a inovácie s. r. o.  bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych veci 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 štatút registrovaného sociálneho 

podniku dňa 25. 05. 2021. 

Druh registrovaného sociálneho podniku: integračný podnik, číslo osvedčenia 388/2021_RSP 

 

2 Orgány RSP Výskum a inovácie s. r. o.  

Konateľ 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Jediným konateľom spoločnosti je Jozef Huraj, nar. 24. 

10. 1956, bytom Hôrka 621/15, 958 04 Partizánske. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne 
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a to tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí 

svoj vlastnoručný podpis a funkciu.  

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Zakladateľ RSP Jozef Huraj ako jediný 

spoločník vykonáva všetky jeho právomoci. 

Poradný výbor 

Poradný výbor tvoria 3 členovia, pričom väčšinu členov poradného výboru tvoria priamo 

zainteresované osoby. Poradný výbor  sa zúčastňuje na fungovaní RSP, na dosahovaní jej 

pozitívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu. Spôsob 

voľby poradného výboru, ako aj riadneho fungovania poradného výboru upraví RSP vo svojich 

vnútorných predpisoch. Keďže RSP Výskum a inovácie s. r. o. je nový podnik, v roku 2021 ešte 

nebol poradný výbor zvolený, a bude kreovaný najneskôr do 12 mesiacov od registrácie RSP. 

 

3 Prehľad činnosti RSP a dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu za rok 2021 

Predmetom činnosti sociálneho podniku je najmä:  

▪ výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 

▪ výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely najmä výroba účelových strojov, 

▪ výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, 

▪ výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, 

▪ výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia, 

▪ podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 

▪ výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo - výroba omietkových zmesí, 

▪ prípravné práce k realizácii stavby, 

▪ dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 

▪ nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 3,5 t 

a ďalšie činnosti podľa zakladateľskej listiny spoločnosti. 

 

V roku 2021 podnik poskytoval najmä dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov 

a interiérov, pričom využíval zatepľovacie malty HurajIzol vyrobené podľa vlastnej originálnej 

receptúry zakladateľa podniku. Stavebné práce boli poskytované v prevažnej miere firmám 

a organizáciám, v menšom rozsahu aj súkromným osobám. Všetky práce boli realizované v okrese 

Partizánske.  
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Činnosť sociálneho podniku Výskum a inovácie s. r. o. vedie k napĺňaniu verejného záujmu 

poskytovaním spoločensky prospešných služieb podporou zamestnanosti znevýhodnených 

osôb alebo zraniteľných osôb podľa § 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch.   

Pozitívny sociálny vplyv RSP meria 100 percentným podielom zamestnávania 

znevýhodnených osôb. V roku 2021 podnik zamestnal celkom 5 zdravotne znevýhodnených osôb 

z okresu Partizánske prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. na základe 

zverejnených informácií o voľných pracovných miestach. Všetci zamestnanci vykonávajú ľahké 

pomocné stavebné práce. K 31. 12. 2021 sociálny podnik zamestnával 4 znevýhodnených 

zamestnancov. V ďalšom roku plánuje postupne zvyšovať počet znevýhodnených zamestnancov 

tak, aby do roku 2024 zamestnával minimálne 10 výlučne znevýhodnených osôb v súlade so 

stanoveným cieľom. 

 

4 Výsledky hospodárenia RSP v roku 2021 

 

Výnosy (v EUR)  

Tržby za vlastné výkony - stavebné práce  35945 

Iné výnosy z hospodárskej činnosti - dotácie  12517 

Výnosy spolu  48462 

 

 

Náklady (v EUR)  

Spotrebované nákupy 918 

Služby 1438 

Osobné náklady 17408 

Finančné náklady 17 

Náklady spolu 19781 

 

Výsledok hospodárenia po zdanení 28 681 EUR bude použitý v súlade so zakladateľskou 

listinou na dosiahnutie hlavného cieľa - na zabezpečenie pozitívneho sociálneho vplyvu 

zveľaďovaním podniku, rozširovaním jeho činnosti a skvalitňovaním prostredia a vybavenia 

sociálneho podniku pre zlepšovanie postavenia jeho zamestnancov. 
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Štruktúra majetku RSP (v EUR)  

Neobežný majetok 0 

Obežný majetok 50066 

Daňové pohľadávky a dotácie 7808 

Peniaze a účty v bankách 42258 

 

 

Štruktúra zdrojov RSP (v EUR) 

Vlastné imanie 33681 

Základné imanie  5000 

VH za účtovné obdobie 28681 

Záväzky 16835 

Záväzky z obchodného styku 150 

Záväzky voči zamestnancom 5314 

Daňové záväzky a dotácie 421 

Ostatné krátkodobé záväzky 10500 

 

5 Predpoklad vývoja v ďalšom období 

 Registrovaný sociálny podnik Výskum a inovácie s. r. o. v ďalšom roku bude postupne 

rozširovať svoju činnosť najmä s dôrazom na jednu zo svojich hlavných činností – výroba a predaj 

stavebných materiálov - zatepľovacích mált. V súlade so svojimi cieľmi bude postupne zvyšovať 

počet zamestnaných zdravotne znevýhodnených osôb. Spoločnosť chce na svoju činnosť získať aj 

ďalšie zdroje z grantových schém EÚ príp. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

 

Príloha výročnej správy: Účtovná závierka za rok 2021 

 

V Partizánskom 28. 06. 2022                                       Vypracoval: Jozef Huraj, konateľ spoločnosti 


