
Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 
SOCIÁLNEHO PODNIKU ZA ROK 2019 



Výročná správa za rok 2019 

I. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Spoločnosť Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" je 
kapitálová spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 04.07.2019 podľa § 105 a nás!. 
zákona Č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Obchodné meno: Agro - drevinový ekosystém BBSK, S.r.o. "registrovaný sociálny podnik" 

Sídlo spoločnosti: Rovňany 146, Rovňany 985 24 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, vložka 
Č.37120/S 

Deň zápisu: 10.08.2019 

IČO: 52576710 

Výška vkladu: 30 000 € 

2. Vedenie spoločnosti 

Ing. Milan Vaňo - konateľ spoločnosti 

3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je 
Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 30 000 €. 

4. Orgány spoločnosti 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyssl orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene 
spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Banskobystrický samosprávny 
kraj ako 100% spoločnik , vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne 
prostredníctvom štatutárneho zástupcu kraja. 

Banskobystrický samosprávny kraj ako jediný spoločník je zastúpený podľa § 16 ods. 3 zákona 
NR SR Č . 302/2001 Z. z. o samospráve vyššich územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov predsedom Ing. Jánom Lunterom. 

Konateľ 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ Ing. Milan Vaňo, ktorý koná v mene spoločnosti 
samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo 
odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis . 



Dozorná rada 

Spoločnosť má zriadenú dozornú radu, ktorá je kontrolným orgánom spoločnosti a má 5 
členov: 

l. László Jámbor 
2. Ing. Ján Chromek 
3. MUDr. Andrea Baníková 
4. Ing. Miroslav Martiš 
5. Ing. Andrea Holubčíková 

Poradný výbor 

Poradný výbor spoločnosti tvoria traja členovia. Všetci členovia sú z radov znevýhodnených 
zamestnancov sociálneho podniku. Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za dva mesiace. 
Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní Spoločnosti ako registrovaného sociálneho podniku, 
na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu Spoločnosti ako registrovaného sociálneho 
podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

a) prerokovaním, 
b) právom na informácie, 
c) kontrolnou činnosťou. 

Členovia Poradného výboru 
l. Anna Čonková - Znevýhodnená osoba z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti 
2. Viera Berkyová - Znevýhodnená osoba z dôvodu dosiahnutého nižšieho vzdelania 
3. Timea Radičová - Znevýhodnená osoba z iného dôvodu (NRO) 

5. Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra 

Pol'nohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných pol'nohospodárskych a 
lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 
Chov vy braných druhov zvierat 
Poskytovanie služieb v pol'nohospodárstve a záhradníctve 
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 
Poskytovanie služieb v lesníctve a pol'ovníctve 
Výroba potravinárskych výrobkov 
Výroba nápojov 
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba 

6. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a prehľad činností 

vykonávaných v kalendárnom roku 2019 

Hlavným ciel'om spoločnosti ako sociálneho podniku je dosahovanie pozitívneho meratel'ného 
pozitívneho sociálneho vplyvu. Ciel'om činnosti sociálneho podniku Agro - drevinový 



ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" je to, aby znevýhodnené alebo 
zraniteľné osoby mali príležitosť zamestnať sa, získali pracovné návyky a rozvíjali svoje 
osobnostné predpoklady. V priebehu roka 2019 sme zamestnali 3 zamestnancov z radov 
znevýhodnených. 
Krajský sociálny podnik so sídlom v Rovňanoch vznikol zápisom do obchodného registra 
10.08.2019. Na začiatku septembra 2019 zamestnal podnik troch ľudí z radu znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie na pozícií pomocný pracovník v rastlinnej výrobe a jedného 
manažéra, ktorý plní funkciu vedúceho pracovníka v rastlinnej výrobe. V mesiacoch september 
a október začali zamestnanci podniku vykonávať činnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe. 
Zamestnanci vysadili podľa plánu zimnú odrodu cesnaku na ploche I ha. Zároveň začali 

obnovovacie práce malého aj veľkého ovocného sadu s následnou prípravou na zimný rez. 

Dňa 28.10.2019 prebehla kontrola z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Na 
základe tejto kontroly, ktorá dopadla úspešne, získal Agro drevinový ekosystém BBSK s.r.o 
štatút registrovaného sociálneho podniku, na základe ktorého môže od 1.11.2019 využívať 
všetky výhody vyplývajúce zo zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnosti podnik využíva 
vyrovnávacie príspevky integračnému podniku na kompenzácie mzdy znevýhodnených 
zamestnancov. 

1. Sociálny vplyv Spoločnosť ako sociálny podnik meria percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za 
dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestná: 

a) najmenej 30% znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov alebo 
b) najmenej 30% zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov alebo 
c) najmenej 40% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu 

zamestnancov. 
2. Pozitívny sociálny vplyv je v prvom rade užitočný pre zamestnávanie osôb dlhodobo 

nezamestnaných, či osôb so zdravotným postihnutím a pracovnou integráciu posilniť ich 
pracovné zručnosti , návyky a začleňovanie sa do pracovného kolektívu. 

7. Prehl'ad zamestnancov spoločnosti 

Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o. 
zoznam zamestnancov k 31.12.2019 

PRIEZVISKO A MENO ZNEVÝHODNENIE TYP ZNEVÝHODNENIA VÝŠKA ÚHRADY 

Berkyová Viera ÁNO značne znevýhodnená osoba § 2 ods. 5 písm. aj bod 4 50% 

Čonková Anna ÁNO značne znevýhodnená osoba § 2 ods. 5 písm. aj bod 3 50% 

Radičová Timea ÁNO Znevýhodnená - iného dôvodu § 2 ods. 5 písm. aj bod 7 40% 

Karásek Július NIE Bežný zamestnanec (manažér) 

Martina Schneider NI E Bežný zamestnanec (účtovník) 

Tabuľka č. 1 - Prehľad zamestnancov spoločnosfl k 31.12.2019 

Sociálny podnik dosiahol pozitívny sociálny vplyv tým, že celkový počet znevýhodnených 
zamestnancov dosiahol 60% celkového počtu zamestnancov. 



8. Odborná garancia, zmluvy o spolupráci 

Keďže ide o prvý Agro - drevinový ekosystém na Slovensku, odborne náš podnik spolupracuje 
s Národným lesníckym centrom na pestovaní drevín. Stredná odborná škola Želovce je 
odborným garantom pre ovocinárstvo, Spojená škola Poltár odborne zastrešuje pestovanie 
zeleniny a Stredná odborná škola Bánoš bude v budúcnosti odborne garantoval' chov včiel. 

Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.O. 

zoznam garantov 31.12.2019 

Garant Inštitúcia Garantuje zverejnenie zmluvy Odmena 

Ing. Michal Pás tor Národné lesnícke centrum pestovanie drevín november 2019 200€ 

Milan Dugovič Stredná odborná škola Želovce ovocinárstvo november 2019 200 € 

Tabuľka č. 2 - Zoznam garantov spoločnostJ k 31.12.2019 

Sociálny podnik v novembri 2019 podpísal zmluvu o spolupráci s obcou Rovňany . Zmluvné 
strany uzatvorili túto zmluvu za účelom spolupráce na úprave vzájomných vzt'ahov zmluvných 
strán súvisiacich so vzájomnou propagáciou. 

Sociálny podnik tiež získal jednorazový účelovo viazaný finančný príspevok - peňažný dar vo 
výške 3.000,00 EUR. Podnik využije dar na nákup materiálu na realizáciu malého 
vodozádrŽl1ého opatrenia za účelom pestovania vlahovo náročnejších úžitkových plodín. 

9. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Vzhľadom na to, že náš sociálny podnik bol zapísaný do Obchodného registra 10.08.20 19 bolo 
jeho pôsobenie v roku 2019 pomerne krátke. Väčšina výdavkov v minulom roku bola 
vynaložená na mzdy zamestnancov a nákup sadeníc cesnaku, nakoľko pestovanie a následný 
predaj cesnaku do zariadení BBSK predstavuje hlavnú činnosť nášho sociálneho podniku. 
Ďal šiu časť výdavkov tvorili výdavky na telefón, kancelárske potreby a bežné výdavky 
vynaložené na chod podniku. Vzhl'adom na to, že v minulom roku nebol realizovaný predaj 
cesnaku, náklady na hospodársku činnosť presiahli výnosy z hospodárskej činnosti a sociálny 
podnik dosiahol záporný výsledok hospodárenia, tak ako je to uvedené v tabuľke nižšie. 

Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.O. nregistrovaný sociálny podnikH 

Výsledok hospodárenia za rok 2019 

Ukazovateľ 2019 
Výnosy z hospodárskej činnosti spoločnosti 2903 € 
Náklady na hospodársku činnosť spoločnosti 31210 € 
Výsledok hospodárenia - 28 298 € 

Tabul'ka Č. 3 - Vysledok hospodárema za rok 2019 



10. Ekonomické ukazovatele 

Štruktúra zdrojov spoločnosti 

Vlastné imanie 45703€ 

Základné imanie 30000 € 

Kapitálové fondy 44000 € 

VH za účtovné obdobie -28297 € 

Záväzky 9377€ 
Dlhodobé záväzky 23 € 

Krátkodobé záväzky 7705 € 

Krátkodobé rezervy 1650 € 
Tabul'ka Č. 4 - Struktura zdroJov spoločnosti 

ll. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Náš sociálny podnik plánuje v roku 2020 pokračovať s rozširovaním svojej činnosti. Okrem 
samotného pestovania cesnaku plánujeme realizovať výsadbu ovocných stromov. Sociálny 
podnik sa v spolupráci s obcou Rovňany zapojil do výzvy Obnova dediny ana základe tejto 
výzvy podal projekt na získanie ovocných drevín v počte 500 kusov, ktoré plánujeme vysadiť 
v septembri 2020 a zabezpečiť tak obnovu ovocného sadu. Našu činnosť plánujeme rozšíriť tiež 
o pestovanie malín a prípravné včelárske práce súvisiace s chovom a rozmnožovaním včiel, 
ktoré budú hlavnou pracovnou činnosťou našich zamestnancov v zimnom období. Za dôležité 
považujeme zabezpečenie oplotenia okolo ovocných sadov a celého areálu, čím predídeme 
prípadnému znehodnoteniu drevín a úrody zverou z okolitých lesov. 




