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Výročná správa  
za rok 2020 

 

 

  



1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 

Obchodné meno:  ATEKA s.r.o. 

Sídlo spoločnosti:  Brezová 29, 924 01  Galanta 

Vedená v:   Obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro,   
    vložka číslo 39014/T 

Adresa prevádzky:  Hlavná 918/2, 924 01  Galanta 

Deň zápisu do ORSR:  2.1.2017 

IČO:    50 644 840 

DIČ:    2120417178 

Výška základného imania: 5.000,- € 

Štatút RSP od:   14.1.2020 

 

2. Predmet činnosti 
 

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 
 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
 prieskum trhu a verejnej mienky 
 vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiach 
 organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
 reklamné a marketingové služby 
 administratívne služby 
 počítačové služby 
 prenájom hnuteľných vecí 
 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s 

prenájmom 
 uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 

vozidla 
 ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 
 poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 
 služby súvisiace so skrášľovaním tela 
 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
 Poskytovanie služieb osobného charakteru 

  



3. Orgány a majetková účasť spoločnosti 
 

Jediný spoločník:   Ing. Tomáš Weissensteiner 

Konateľ spoločnosti:   Ing. Tomáš Weissensteiner 

Upísané základné imanie:  5.000,- € 

Splatené základné imanie:  5.000,- € 

 

4. Zamestnanci 
 

V roku 2020 spoločnosť zamestnávala 4  zamestnancov, z toho 2 sú zdravotne znevýhodnení, čím spoločnosť 
naplnila zákonom stanovené percento zamestnávania zraniteľných a znevýhodnených osôb. 

 

5. Poradný výbor 
 

Spoločnosť má zriadený poradný výbor, ktorý bol menovaný dňa  17.1.2020. Má troch členov, ktorí boli 
zvolení hlasovaním. Poradný výbor zasadal v roku 2020 štyri krát a z každého zasadnutia je vyhotovená 
zápisnica. 

 

6. Finančná analýza podniku 
Výnosy 

Položka / Rok 2020 2019 
Tržby z predaja služieb 15049 13374 
Ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti 

31986 26048 

Spolu 47035 39422 
 

Náklady 

Položka / Rok 2020 2019 
Spotreba energie 363 703 
Služby 4548 4293 
Osobné náklady 41380 33578 
Ostatné náklady 75 0 
Náklady na finančnú činnosť 175 329 
Daň z príjmov 74 92 
Spolu 46612 39075 

Aktíva 

Položka / Rok 2020 2019 
Pohľadávky z obchodného styku 11010 3753 
Finančný majetok 3741 1654 
Ostatné pohľadávky 0 10 
Spolu 14751 5407 

 



Pasíva 

Položka / Rok 2020 2019 
Základné imanie 5000 5000 
Nerozdelený zisk minulých rokov 974 627 
Výsledok hospodárenia 423 347 
Záväzky z obchodného styku 7 0 
Záväzky voči zamestnancom 3492 2696 
Daňové záväzky a dotácie 268 203 
Ostatné krátkodobé záväzky 4587 -4489 
Bežné bankové úvery 0 1023 
Spolu 14751 54007 

 

7. Zhodnotenie činnosti podniku a prognóza vývoja 
 

V januári 2020 bol spoločnosti ATEKA s.r.o. priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. Prešla tak 
transformáciou z chránenej dielne, ktorá už fungovala takmer dva roky. Pre spoločnosť to znamenalo krok 
vpred smerom k možnostiam a ďalšiemu presadeniu sa na trhu ako aj v možnosti lepšie a kvalitnejšie budovať 
zázemie a pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.  

V marci roku 2020 zasiahla celý svet prvá vlna koronakrízy a to sa samozrejme prejavilo na výkonoch, resp. 
nemožnosti vykonávať akékoľvek činnosti spoločnosti ATEKA s.r.o. vo svojej prevádzke. Počas roka došlo 
k viacerým otvoreniam a následne zatvoreniam prevádzky z titulu COVID-19, čo však neodzrkadlilo reálne 
potenciál ani kvalitu poskytovaných služieb.  

Avšak aj vzhľadom na vyššie uvedené ale môžeme skonštatovať, že transformácia z chránenej dielne na 
registrovaný sociálny podnik sa zatiaľ ukazuje ako správny krok, minimálne z dvoch hľadísk a to najmä 
v možnosti poskytnúť lepšie platové podmienky zdravotne znevýhodneným zamestnancom a pritom 
v lepšom a rýchlejšom vyplácaní kompenzačných príspevkov zo strany úradu práce. Toto sa najmä počas 
takto náročného a turbulentného roka ukázalo ako veľmi dôležitý fakt, ktorý prispel k tomu, že spoločnosť 
tento rok zvládla aj keď s malým, ale pozitívnym výsledkom. 

Ďalším merateľným a z pohľadu nášho podniku kľúčovým pozitívnym vplyvom bolo, že aj napriek takto 
zložitej situácii sme udržali všetky pracovné miesta bez vážnejšieho dopadu na podnik a takmer žiadneho 
dopadu na zamestnancov spoločnosti. 

Vyhliadky do roku 2021 sú stále poznačené situáciou vo svete, ale predpokladáme, že časom sa dostane táto 
pod kontrolu a bude možné sa vrátiť do normálneho pracovného života. Následne by sme chceli činnosť 
nášho podniku rozšíriť o už plánované činnosti, ku ktorým sme sa v roku 2020 z objektívnych príčin nemohli 
dostať. 

 

 

V Galante dňa 21.6.2021 

 

 

Prílohy: Účtovná závierka za rok 2020 
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