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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti  

 

 

Názov spoločnosti:      BJ Energy, s. r.o. 

registrovaný sociálny podnik 

 

Dátum zaloţenia spoločnosti:   14.06.2008 

 

Nadobudnutie štatútu sociálneho podniku:   21.10.2021 

 

Adresa:       Kamenná 9, Ţilina 01001 

 

Obchodný register:                                                    Obchodný register Okresného súdu               

                                                                                   v Ţiline,  

                                                                                   Oddiel: Sro, Vloţka číslo: 20763/L 

 

IČO:        44174217 

 

Základné imanie:     100 000 €  

 

Kontakt:      +421 901 758 929 

 

e-mail:       bubica@bjenergy.sk 

 

Registrovaný sociálny podnik nie je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym 

audítorom, pretože príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je 

účtovná závierka zostavená, nepresiahol 200 000 € alebo všetky príjmy registrovaného sociálneho podniku 

v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nepresiahol 500 000 €. 

 

2. Štatút registrovaného sociálneho podniku  

 

Sociálnemu podniku BJ Energy, s. r.o., r.s.p. bol dňa 21.10.2021 Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa §7 ods. 4 zákona 112/2018 Z.Z. o 

sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

udelený štatút registrovaného sociálneho podniku. 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku: INTEGRAČNÝ PODNIK. 

 

3. Hlavná činnosť spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra 

   

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sluţieb, výroby 
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 Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 

 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 

 Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok 

 Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 

 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

 Inţinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických 

zariadení 

 

4. Vedenie spoločnosti  

 

Ing. Jozef Bubica – konateľ spoločnosti. 

 

5. Majetková účasť  

 

Základné imanie spoločnosti je vloţené z peňaţného vkladu jediného spoločníčka, ktorým je 

Ing. Jozef Bubica, a to vo výške 100 000 €.  

6. Počet zamestnancov  

 

K 31. 12. 2021 bol počet zamestnancov tri, z ktorých jeden zamestnanec je zdravotne 

znevýhodnený, podľa § 2, ods. 5 časť b) 1. 

Percentá ZnO je 33,33 % a ZrO je 0%. 

 

Hlavným cieľom registrovaného sociálneho podniku bolo prispievať k dosahovaniu 

pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním prospešnej sluţby v oblasti zamestnanosti a to 

zamestnávaním zraniteľných osôb a znevýhodnených osôb. 

 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: 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 povaţuje za dosiahnutý, ak spoločnosť zamestnáva príslušné percento 

znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

112/2018. Registrovaný sociálny podnik v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 

dosiahol merateľný pozitívny sociálny vplyv.  

 

Regionálny integračný sociálny podnik BJ Energy, s.r.o. v období, za ktoré je zostavená 

účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho 

sociálneho vplyvu. 
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Tabuľka: Vývoj zamestnávania znevýhodnených a / alebo zraniteľných osôb 

     BJ Energy 

% Rok 
Mesiac 

Počet 

zamestnancov 
Počet znevýhodnených 

Január 3 0 0,00 

2021 

Február 2 0 0,00 

Marec 2 0 0,00 

Apríl 2 0 0,00 

Máj 2 0 0,00 

Jún 2 0 0,00 

Júl 2 0 0,00 

August 2 0 0,00 

September 3 1 33,33 

Október 3 1 33,33 

November 3 1 33,33 

December 3 1 33,33 

 

 21.10.2021 obdobie od kedy je podnik sociálnym podnikom 

  

7. Poradný výbor podniku 

 

Spoločnosť má vymenovaný poradný výbor s počtom troch členov. Členovia poradného 

výboru boli zvolení na základe výsledku v demokratických voľbách,  ktoré sa uskutočnili dňa 

25.11.2021. 

Má troch členov, v tomto zloţení: 

 

1. Martin Vaľko, člen poradného výboru, zamestnanec zvolený za predsedu poradného 

výboru 

2. Pavol Čepišák, člen poradného výboru, zamestnanec zvolený za tajomníka poradného 

výboru, zamestnanec so zdravotným znevýhodnením 

3. Jiří Rauschgold, člen poradného výboru, spotrebiteľ tovaru alebo sluţby, ktoré vyrába, 

dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik 

 

Poradný výbor zasadal po voľbách v zákonom stanovenom termíne. Prvé zasadanie 

poradného výboru sa konalo  dňa 20.01.2022.  

 

Spoločnosť má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 
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8. Finančný prehľad podniku  

Náklady za rok 2021 

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovatel'ných 

dodávok 

905 810 € 

Sluţby 659 432 € 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 614 €  

Mzdové náklady 30 962 € 

Náklady na sociálne poistenie 10 754 € 

Sociálne náklady 12 443 € 

Dane a poplatky 1 176 €  

Odpisy 126 181 € 

SPOLU 1 751 372 € 

 

Výnosy za rok 2021 

Trţby z predaja tovaru 124 000 € 

Trţby z predaja vlastných výrobkov 1 211 338 € 

Trţby z predaja sluţieb 528 916 € 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti + akvizícia 16 119 € 

SPOLU 1 880 373 €  

 

Hospodársky výsledok podniku z hospodárskej činnosti za rok 2021 bol  129 001 €.  

Celkový hospodársky výsledok pred a po zdanení za rok 2021 bol 102 590 €. 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Dlhodobý hmotný majetok Celkom - 1 604 513 € 

Oprávky - 548 857 € 

Netto – 1 055 656 

Dlhodobý nehmotný majetok  0 € 

Zásoby 41 771 € 

Krátkodobé pohľadávky 497 682 € 

Finančný majetok (dlhodobý) 0 € 

Finančný majetok (krátkodobý) 0 € 

Obeţný majetok 708 020 € 

SPOLU Aktíva  Netto  1 763 722€ 

 

 

Štruktúra zdrojov spoločnosti 

Vlastné imanie 641 095 € 

VH za účtovné obdobie po zdanení           102 590 €                           

Záväzky 1 122 627 € 

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov 137 099 € 

SPOLU vlastné imanie + záväzky 1 763 722€ 
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9. Zhodnotenie činností podniku a predpokladaný vývoj spoločnosti  

 

Spoločnosť BJ Energy, s.r.o. vznikla 14.06.2008. V priebehu roka 2021 vypracovala 

spoločnosť ţiadosť a plán budúceho rozvoja a poţiadala o pridelenie štatútu registrovaného 

sociálneho podniku a tento bol spoločnosti po overení plnenia podmienok pridelený MPSVR 

SR dňa 21.10.2021. Spoločnosť BJ Energy, s. r.o.. je teda verejnoprospešný a integračný 

podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu 

poskytovaním spoločensky prospešnej sluţby. Zamestnávaním znevýhodnených osôb 

alebo zraniteľných osôb, ktoré si tak osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre 

výkon budúceho povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské integrovanie, 

začlenenie do pracovného trhu, 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 ak budú začlenení do spoločnosti. 

 

V roku 2021 spoločnosť vytvorila jedno nové pracovné miesto. Jeden zamestnanec z 

celkového počtu zamestnancov je zdravotne znevýhodnený ( invalidný dôchodca) a podnik na 

neho od roku 2021 poberá kompenzačné príspevky na mzdy podľa v zmysle zákona o sluţbách 

zamestnanosti podľa paragrafu 53 písm. g daného zákona prostredníctvom Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Ţiline. Spoločnosti sa darí napĺňať pozitívny sociálny vplyv, 

pretoţe zamestnáva príslušné percento znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, v zmysle 

príslušných ustanovení zákona č. 112/2018. Výrazný rozvoj spoločnosti a súčasne zvýšenie 

počtu znevýhodnený a zraniteľných nových zamestnancov podľa rôznych skupín nastal od 

1/2022.  

 

Vývoj situácie v spoločnosti BJ Energy, s.r.o. v roku 2021 napredovala oproti 

predchádzajúcemu roku 2020. Zisk aj trţby sa podarilo spoločnosti navýšiť 

(https://www.finstat.sk/44174217). Poskytovaním spoločensky prospešnej sluţby spoločnosť 

tak pomohla a podporila rozvoj regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Spoločnosť si stanovila 

v roku 2022 zabezpečiť plynulý chod prevádzky a splnenie stanovených cieľov.  

Niţšie uvádzame body, ktoré spoločnosť musela riešiť: 

- zastaralé alebo chýbajúce stroje a ďalšie vybavenie, potrebné pre zlepšenie a zvýšenie 

efektivity práce zamestnancov  

- zvýšenie predaja tovaru spotrebiteľom a obchodným partnerom 

- zvýšený dopyt nášho tovaru a sluţieb 

- problém zabezpečiť transport tovaru v určenom čase 

- nezaplatenie pohľadávok v stanovenom termíne  v dôsledku preklenovacieho obdobia 

nákupu a fakturačného predaja. 

 

Koncom roka, v októbri 2021, bol spoločnosti BJ Energy, s.r.o. pridelený štatút 

registrovaného sociálneho podniku, čo bolo vnímané ako pozitívum a motivácia na 

dosiahnutie hlavných cieľov registrovaného sociálneho podniku a veľký impulz na nové 

smerovanie. 
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Spoločnosť BJ Energy, s.r.o. si stanovila šesť bodov pre rok 2021, pomocou ktorých by sa ich 

uskutočnením splnili hlavné ciele registrovaného sociálneho podniku, ktoré sú uvedené vyššie 

v texte. Zoznam konkrétnych bodov je: 

 

1. Implementovať systémy manaţérstva v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001. 

 

2. Implementovať poţiadavky noriem na zváranie produktov v zmysle noriem EN1090, 

ISO3834-3, EN15085. 

 

3. Získanie štatútu “integrovaný sociálny podnik”.  

 

4. Rozvoj podnikateľskej činnosti  v najmenej rozvinutom regióne prostredníctvom 

zvýšenia zamestnanosti a zvýšenia obratu.  

 

5. Diverzifikácia trhu na viacerých odberateľov z rôznych odvetví a regiónov.  

 

6. Zvýšenie presnosti a efektívnosti výroby nákupom univerzálnych nitridivaných 

zváracích stolov. 

 

Spoločnosť BJ Energy, s.r.o., môţe skonštatovať a potvrdiť, ţe sa jej dané body podarilo 

úspešne splniť a zvýšiť tak pozitívny sociálny vplyv podniku a v NRO regióne. 

 

10. Prílohy účtovná závierka 

 

 


