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1. Údaje spoločnosti 

   Registrovaný sociálny podnik Naša Bublinka, s.r.o, 

                Sídlo: ulica Sucháčovska 2198/4, 038 61 Vrútky, 

                Sídlo prevádzky: Námestie SNP 5, 036 01 Martin  

                IČO: 53 598 849, 

                IČ DPH: SK2121418079 

                Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ZA, oddiel: Sro, Vložka: 76571/L 

 

               Zastúpená: Ing. Mária Goňová, konateľ 

               Tel. kontakt: 0905 885 691 

               Email: maria.gonova1mail.com 

 

2. Vedenie spoločnosti 

              Ing. Mária Goňová – konateľ spoločnosti 

 

3. Majetková časť 

               Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka,               

ktorým je Ing. Mária Goňová vo výške 5 000€. 

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti, konateľ 

 

Valné zhromaždenie 



Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene 

spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Ing. Mária Goňová ako 100% 

spoločník, vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne. 

Konateľ 

Štatutárny orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne a to 

tak, že k vypísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ 

vykonáva svoju funkciu bezoplatne. 

 

5. Predmet činnosti 

Predmetom podnikania Spoločnosti je: 

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

iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

• Odevná výroba 

• Textilná výroba 

• Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a 

údržba 

• Výroba bižutérie a suvenírov 

• Výroba hračiek a hier 

• Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

 

 

 

 



6. Komentár k výsledkom činností 

Spoločnosť Naša Bublinka, s.r.o. v roku 2021 dosiahla viacero úspešných 

výsledkov spoločnosti.  Spoločnosť funguje ako obchod s tovarom pre deti od 

roku 2018. K 23.4.2021 spoločnosť získala štatút registrovaného sociálneho 

podniku. 

Spoločnosť Naša Bublinka, s.r.o. dosiahla pozitívny vplyv zamestnaním 

znevýhodnených osôb. V roku 2021 zamestnala 4 zdravotne znevýhodnené osoby 

čo tvorilo 100% z celkového počtu zamestnancov. RSP používa viac ako 50% 

svojho zisku na zabezpečenie lepšieho pracovného a sociálneho života týchto 

zdravotne znevýhodnených občanov a práve týmto dosahuje registrovaný 

sociálny podnik pozitívny sociálny vplyv v našom regióne. 

Poradný výbor sociálneho podniku tvoria, dvaja zdravotne znevýhodnený 

zamestnanci a jeden spotrebiteľ. Poradný výbor sa zišiel celkovo od uznania 

štatútu sociálneho podniku jeden krát. 

Na zasadnutí sa prerokoval ďalší rozvoj podniku, zásobovanie, vyhľadávanie 

nových odberateľov, aktualizácia web stránky a aktuálne dianie v spoločnosti. 

 

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Výnosy spoločnosti 114 589 € 

Náklady spoločnosti                    96 529 € 

Počet zamestnancov 3 

 

 



8. Ekonomické ukazovatele 

                                  VÝNOSY 

Z predaja tovarov 95 856 

Dotácie UPSVaR 18 733 

SPOLU 114 589 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2021 výšku 114 589 €. Podstatnú časť výnosov tvorí 

predaj tovaru, maloobchod. 

 

                                         NÁKLADY 

Predaný tovar 59 673 

Spotreba energie 49 

Služby 7 849 

Mzdové náklady 20 565 

Zákonné sociálne poistenie 6 648 

Sociálne náklady 1 196 

Dane a poplatky + ostatné náklady 549 

SPOLU 96 529 

 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2021 výšku 96 529€ pričom podstatnú časť tvorili 

mzdové náklady. 

 

                                        

 



                                   Štruktúra majetku spoločnosti 

Vlastné imanie 23 060 

Základné imanie 5 000 

VH za účtovné obdobie 18 060 

Záväzky 7 089 

Krátkodobé záväzky 6 975 

Zamestnanci 2 327 

Záväzky zo sociálneho poistenia 1 347 

Dane 343 

Ostatné záväzky z obchodného styku 2 957 

 

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2021 

Konateľ 1 

Riaditeľ 0 

Manažér 0 

Účtovník/ mzdárka 0 

Predavačka/ asistentka 3 

 

Pracovné miesta sú stabilné, z dôvodu zabezpečenia práce a vhodných podmienok pre 

zdravotne znevýhodnených. Spoločnosť má 3 znevýhodnených zamestnancov. Vďaka štatútu 

RSP od 23.4.2021 poberáme príspevky podľa §53 g na podporu zamestnávania 

znevýhodnených osôb. 

 

 



 

 

 


