
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVOLEN          JÚN 2021 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné meno: POH, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“ 

Sídlo spoločnosti: Lučenecká cesta 2266/6, 96096 Zvolen 

Registrácia spoločnosti: Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, 

vloţka č. 37673/S  

Deň zápisu do OR: 7.12.2019 

IČO: 52713725 

DIČ: 2121127008 

IČ DPH: SK2121127008 

Výška vkladu: 5 000,- € 

 

2. Vedenie spoločnosti 

Matej Plesník, DiS. - konateľ spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

Základné imanie je vloţené z peňaţného vkladu jediného zakladateľa, ktorým je Matej 

Plesník vo výške 5 000,- €. 

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaţdenie  je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť Valného zhromaţdenia 

vykonáva ako jediný spoločník zakladateľ Spoločnosti. Valné zhromaţdenie sa vykonáva 

najmenej raz za rok a zvoláva ho konateľ spôsobom ustanoveným v § 129 Obchodného 

zákonníka. Rozhodnutia jediného spoločníka vo veciach pôsobnosti valného zhromaţdenia 

musia mať písomnú formu. 

Konateľ 

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

tak, ţe k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodkladne. 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

Poradný výbor 

Spôsob kreovania poradného výboru boli voľby. Poradný výbor sociálneho podniku POH, 

s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“ tvorí zamestnanec spoločnosti Bc. Dominika 

Adameková, zamestnanec občianskeho zdruţenia Ing. Ján Plesník  a zainteresovaná osoba 

obyvateľ mesta Zvolen Jozef Krištály.  RSP má vypracovaný interný dokument  a zápisnice 

zo všetkých zasadnutí poradného výboru  . Poradný výbor sa zišiel celkovo do 31.12.2020 

dvakrát a to 31.3.2020 a 21.12.2020. Na zasadnutí sa prerokovával ďalší rozvoj podnikania.  

 

RSP vyhlasuje, ţe počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený 

konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. 

RSP zároveň vyhlasuje, ţe ku dňu zostavenia účtovnej závierky  nie je v reštrukturalizácii a 

nie je v likvidácii. 

RSP vyhlasuje, ţe v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo sa 

nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom.  

RSP zároveň vyhlasuje, ţe v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.  

 

5. Štatút registrovaného sociálneho podniku 

Sociálnemu podniku POH, s.r.o., „registrovaný sociálny podnik“ 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, druh registrovaného sociálneho podniku: 

VŠEOBECNÝ REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK, dňa 23. januára 2020. 

 

6. Predmet spoločnosti 

Predmetom podnikania spoločnosti je: 

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

prevádzkovateľom ţivnosti ( veľkoobchod) 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti sluţieb, obchodu a výroby 

- Administratívne sluţby 

- Reklamné a marketingové sluţby, prieskum trhu a verejnej mienky 

- Poskytovanie sluţieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane 

prípojného vozidla 

- Sťahovacie sluţby 

- Inţinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických 

zariadení 

- Prenájom hnuteľných vecí 

- Čistiace a upratovacie sluţby 

- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

- Verejné obstarávanie 

- Vedenie účtovníctva 

- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

- Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

- Prípravné práce k realizácii stavby 

- Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 

- Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných potrubí 

 

7. Komentár k výsledkom činnosti 

Spoločnosť POH, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“ začala reálne svoju činnosť 7.12.2019, 

kedy sme prijali do zamestnania prvých zamestnancov. Začali sme prvým projektom a to 

realizáciou  zelenej strechy Kauflandu v Ilave. Ďalším projektom bola menšia realizácia 

extenzívnej zelenej strechy v Bratislave na overenie funkčnosti skladby. Ďalšie plánované 

realizácie vo Zvolene, Malackách, Modre a v Bratislave pre súkromných investorov, kde sme 

odprezentovali prvky zelenej infraštruktúry a návrhy riešení boli odloţené pre pandemickú 

situáciu COVID 19. Vzhľadom k situácií, kedy neboli moţné realizácie projektov sme svoju 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

činnosť sústredili na sieťovanie r.s.p. či uţ mailovou komunikáciou alebo osobnými 

návštevami registrovaných sociálnych podnikov. Taktieţ sme boli nútení zníţiť počet 

zamestnancov zo 4 na 1, uvedená situácia nás viedla k zmene stratégie fungovania podniku a 

viac sme sa sústredili na vyhľadávanie zákaziek v súkromnom sektore s výhľadom realizácií v 

ďalších rokoch.  

 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv: 

Spoločnosť POH s.r.o. sa s ohľadom na príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. venuje 

najmä: 

Uskutočňovaniu stavieb a ich zmien so zameraním sa na prvky zelenej infraštruktúry ako sú 

úprava beţných striech na vegetačné strechy, sadové úpravy k zníţeniu asfaltových plôch ako 

napríklad retenčných plôch parkovísk s cieľom zvýšenia zelene v zastavaných plochách, rea-

lizácia protihlukových opatrení realizovaných výstavbou ako aj tepelné a akustické izolácie 

budov.  

V oblasti vzdelávania a zvyšovania povedomia sa spoločnosť venuje vzdelávacím aktivitám 

prispievajúcim k pozitívnym zmenám v oblasti klimatických zmien so zameraním na obehové 

hospodárstvo. Obehové hospodárstvo spočíva v inteligentnom riešení spotreby obyvateľov s 

následnou opravou pouţiteľných zdrojov ich repasáciu a zároveň nakladanie s odpadom aţ po 

návrat surovín naspäť do hospodárstva a ich opätovné vyuţitie vo výrobnom cykle uţ 

v podobe druhotných surovín. 

V budúcnosti môţe subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti, ktorými 

bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv.  

 

Opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré spoločnosť vyrába, dodáva, poskytuje 

alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovanie prispievajú 

k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu: 

Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovnými spôsobmi:  

V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej sluţby vzdelávania, výchovy a rozvoju 

telesnej kultúry Spoločnosť napomáha organizovaním vzdelávacích aktivít orientovaných na 

zvýšenie povedomia v oblasti klimatických zmien a poskytovaním poradenstva v tejto oblasti. 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

V rámci environmentálneho poradenstva bude vyhotovovaná analýza environmentálnych 

dopadov na ţivotné prostredie a sociálne prostredie obyvateľov environmentálnym 

hodnotením, ktoré poskytne viditeľné merateľné a zrovnateľné efekty zelenej infraštruktúry 

a ďalších technických konštrukcií na ich prostredie  

V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej sluţby v oblasti tvorby a ochrany ţivotného 

prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva Spoločnosť napomáha návrhmi realizovateľných 

opatrení v oblasti obehového hospodárstva a budovaním prvkov zelenej infraštruktúry a 

vytváraním nových biznis modelov podľa princípov obehového hospodárstva, ktoré patria k 

základným prvkom trvalo udrţateľného rozvoja a ochrany ţivotného prostredia. 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu: 

Pozitívny sociálny vplyv Spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej sluţby nasle-

dovne: 

 

Tvorba a ochrana ţivotného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva: spôsob merania 

a dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sa bude vykonávať počtom zrealizovaných zá-

kaziek s prvkami zelenej infraštruktúrou, pod ktorou sa rozumie, budovanie chodníkov, spev-

nených plôch, parkovísk, ciest, základnej infraštruktúry, sadových úprav, vegetačných striech 

a fasád a iné. Pozitívny sociálny vplyv sa povaţuje za dosiahnutý, ak sociálny podnik zreali-

zuje minimálne 1 hore uvedených zákaziek za kalendárny rok.  

 

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: spôsob merania a dosahovania pozitívneho 

sociálneho vplyvu sa bude vykonávať počtom zrealizovaných školení zameraných na opatre-

nia zamedzujúce nepriaznivé klimatické zmeny, environmentálny aspekt alebo prvky zelenej 

infraštruktúry ako aj vyuţitie obehového hospodárstva v aplikačnej praxi. Pozitívny sociálny 

vplyv sa povaţuje za dosiahnutý, ak sociálny podnik zrealizuje minimálne 1 hore uvedených 

školení za kalendárny rok 

 

 

 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

Preukázanie pozitívneho sociálneho vplyvu 

P.č

. 

Činnosť Opis činnosti Dátum Podporné 

dokumenty 

PPO

O 

 Realizácie 

zákazky 

    

1. Realizácia Extenzívna zelená strecha November.2020 Foto BA 3 

2. Realizácia Zelená strecha September.2020 Foto IL 4 

3. Prezentácia 

zelenej 

infraštruktúry

, CP a návrh 

riešenia  

Vzdelávanie, školenie a 

návrh riešenia na spevnené 

plochy pre súkromného 

investora Zvolen 

(parkovisko 2600m2) 

zaslanie CP 

REALIZÁCIA 

ODLOŢENÁ PRE 

COVID 

 

august.2020 Moţné riešenia, 

broţúra, katalóg, 

zelená infraštruktúra 

 

2 

4. Prezentácia 

zelenej 

infraštruktúry

, CP a návrh 

riešenia 

Vzdelávanie, školenie a 

návrh riešenia na spevnené 

plochy 766 m2 a zelené 

strechy 530 m2 pre 

súkromného investora 

Malacky 

Zaslanie CP 

REALIZÁCIA 

ODLOŢENÁ PRE 

COVID 

September. 2020 Moţné riešenia, 

broţúra, katalóg, 

zelená infraštruktúra 

 

4 

5. Prezentácia 

zelenej 

infraštruktúry

, CP a návrh 

riešenie 

Vzdelávanie, školenie a 

návrh riešenia na spevnené 

plochy 3 000 m2 a zelené 

strechy 2 500 m2 pre 

súkromného investora 

Modra 

Zaslanie CP 

REALIZÁCIA 

ODLOŢENÁ PRE 

Okóber.2020 Moţné riešenia, 

broţúra, katalóg, 

zelená infraštruktúra 

 

4 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

COVID 

 

6. Prezentácia 

zelenej 

infraštruktúry

, CP a návrh 

riešenia 

Vzdelávanie, školenie a 

návrh riešenia na spevnené 

plochy 1250 m2 pre 

Bratislava - Nové Mesto 

 Zaslanie CP 

REALIZÁCIA 

ODLOŢENÁ PRE 

COVID 

Júl.2020 Zápisnica foto, moţné 

riešenia, broţúra, 

katalóg, zelená 

infraštruktúra 

 

15 

 Školenie-

vzdelávanie 

    

7. Sieťovanie 

rsp  

Rozoslanie mailov o 

vzájomnej spolupráci 

24.4.2020 RSP maily, foto 100 

8. Informovanie 

rsp 

Rozoslanie mailov o 

rôznych druhov pomoci 

27.4.2020 RSP maily, foto 100 

9. Sieťovanie 

rsp 

Návšteva a prezentácia rsp 

podnikov KE 

5.5.2020 Rešerš KE 5.5.2020, 

foto 

7 

10. Sieťovanie 

rsp 

Návšteva Lubina – 

Minifarma, vzájomná 

prezentácia podnikov, 

moţnosti spolupráce 

Maj 2020 Fotokomunikácie 2 

11. Prezentácia 

zelenej 

infraštruktúry 

Prezentácia v obci 

Zemplínska Široká o 

vodozádrţných opatrení 

9.10.2020 Moţné riešenia, 

broţúra, katalóg, 

prezentačná listina, 

pozvánka 

15 

12. Prezentácia 

obehového 

hospodárstva 

a návrh 

riešenia 

 

Prezentácia na RTVS 

východ 

Júl.2020 Reportáţ RTVS foto Regio

nálne 

média 

dosah 

100 

000 

13. Prezentácia 

obehového 

hospodárstva 

a návrh 

Rozoslanie mailov mestám 

a obciam, informovanie o 

prvkoch zelenej 

infraštruktúry a 

Júl.2020 RSP maily, foto 100+ 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

riešenia 

 

vodozádrţných opatrení 

14. Prezentácia 

obehového 

hospodárstva 

a návrh 

riešenia 

 

Oslovenie cez sociálne 

siete 

Júl.2020 www.poh.sk 

https://www.facebook.

com/podnik.obehoveh

o.hospodarstva 

 

18 

000+ 

15. Online 

seminár 

Regionálna anténa 

Národnej siete rozvoja 

vidieka SR pre Nitriansky 

kraj nás pozvala na 

informačný seminár na 

tému: „Moderná smart 

technológie v rozvoji obcí 

a regiónov“ , kde sme 

prezentovali moderné 

riešenia pre ekologické 

verejné priestory 

a spevnené plochy 

16.12.2020 pozvánka 25 

16. Prezentácia 

obehového 

hospodárstva 

a návrh 

riešenia 

zelenej 

infraštruktúry 

 

Návšteva a prezentácia rsp 

podnikov KE 

 

15.7.2020 Prezenčná listina 5 

17. Prezentácia 

POH 

a riešení na 

princípe 

obehového 

hospodárstva 

na 

medzinárodn

ej konferencii 

Interreg VA Slovenská 

republika – Česká 

republika, Ţítková 

Január 2020 http://profrystakspolec

ne.cz/2020/01/konfere

nce-voda-a-krajina-

zitkova-16-1-2020/ 

https://hr-

hr.facebook.com/1076

83302607274/photos/

a.1106714019370859/

3410184562357115/?t

ype=3&theater 

https://hr-

45 

http://www.poh.sk/
https://www.facebook.com/podnik.obehoveho.hospodarstva
https://www.facebook.com/podnik.obehoveho.hospodarstva
https://www.facebook.com/podnik.obehoveho.hospodarstva
http://profrystakspolecne.cz/2020/01/konference-voda-a-krajina-zitkova-16-1-2020/
http://profrystakspolecne.cz/2020/01/konference-voda-a-krajina-zitkova-16-1-2020/
http://profrystakspolecne.cz/2020/01/konference-voda-a-krajina-zitkova-16-1-2020/
http://profrystakspolecne.cz/2020/01/konference-voda-a-krajina-zitkova-16-1-2020/
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/a.1106714019370859/3410184562357115/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/a.1106714019370859/3410184562357115/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/a.1106714019370859/3410184562357115/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/a.1106714019370859/3410184562357115/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/a.1106714019370859/3410184562357115/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/a.1106714019370859/3410184562357115/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/pcb.3436551936387044/3436551639720407/?type=3&theater


 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

hr.facebook.com/1076

83302607274/photos/

pcb.34365519363870

44/343655163972040

7/?type=3&theater 

https://hr-

hr.facebook.com/1076

83302607274/photos/

pcb.34365634230525

62/343656316638592

1/?type=3&theater 

 

18. Prezentácia 

POH 

a riešení na 

princípe 

obehového 

hospodárstva 

na výstavisku 

v Brne 

Festival architektúry 

BRNO 

Február 2020 https://festival-

architektury.cz/vystup

ujici/ 

https://festival-

architektury.cz/fotogal

erie/ 

 

1200+ 

19. Prezentácia 

POH 

a riešení na 

princípe 

obehového 

hospodárstva 

na online 

konferencii 

ECO & ENERGY 

Innovation 2020, Košice 

 

Marec 2020 http://www.nek.sk/?po

rtfolio=eco-energy-

innovation 

 

150+ 

20. Prezentácia 

POH 

a riešení na 

princípe 

obehového 

hospodárstva 

na miestnej 

úrovni pre 

MAS 

Bebrava 

Zelená infraštruktúra- 

Konfrontácia klasických 

retenčných spevnených 

plôch a environmentálnych 

retenčných spevnených 

plôch, Bánovce nad 

Bebravou  

 

Jún 2020 Prezentácia v prílohe 30 

21. Prezentácia 

POH 

Medzinárodný projektu 

ERASMUS+ CircleVET 

September 2020 http://circlevet.eu/ebo

ok/ 

1500 

https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/pcb.3436563423052562/3436563166385921/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/pcb.3436563423052562/3436563166385921/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/pcb.3436563423052562/3436563166385921/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/pcb.3436563423052562/3436563166385921/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/pcb.3436563423052562/3436563166385921/?type=3&theater
https://hr-hr.facebook.com/107683302607274/photos/pcb.3436563423052562/3436563166385921/?type=3&theater
https://festival-architektury.cz/vystupujici/
https://festival-architektury.cz/vystupujici/
https://festival-architektury.cz/vystupujici/
https://festival-architektury.cz/fotogalerie/
https://festival-architektury.cz/fotogalerie/
https://festival-architektury.cz/fotogalerie/
http://www.nek.sk/?portfolio=eco-energy-innovation
http://www.nek.sk/?portfolio=eco-energy-innovation
http://www.nek.sk/?portfolio=eco-energy-innovation
http://circlevet.eu/ebook/
http://circlevet.eu/ebook/


 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

a riešení na 

princípe 

obehového 

hospodárstva 

formou 

EBOOK 

 

V rámci prezentácií vykonali pracovníci podniku obehového hospodárstva POH, s.r.o., 

registrovaný sociálny podnik i školenia v oblasti praktických ukáţok technických riešení. V 

rámci školenia poukazovali na dôleţitý faktor vyváţenosti ekonomického, environmentálneho 

asociálneho aspektu a zároveň príleţitosť na tvorbu zelených pracovných miest pre 

registrované sociálne podniky v oblasti odpadového hospodárstva, zelenej infraštruktúry a 

obnovy biodiverzity zameraných na zníţenia CO2, obnovu materiálovej surovinovej základne 

prírodných zdrojov a zmeny klímy. 

Legenda: 

Činnosť – vzdelávanie, online seminár, publikácia, stavebná činnosť 

Opis činnosti – opísanie predmetu činnosti, kde, s kým, čo 

Dátum – dátum zrealizovanej činnosti 

Podporné dokumenty – prezenčná listina, zápisnica, link na web, fotodokumentácia 

PPOO – Počet pozitívne ovplyvnených občanov  

 

 

8. Zhrnutie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Ukazovateľ Merná jednotka Rok 2020 Poznámka 

Výnosy spoločnosti EUR 109 830  

Náklady spoločnosti EUR 119614  

Počet zamestnancov počet 3,7 Priemerný evidenčný 

počet zamest. vo fyz. 

osobách 

 

 

 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

9. Ekonomické ukazovatele 

V Ý N O S Y 

Z predaja služieb – stavebná činnosť 96 774 

Tržba z predaja služieb 210 

Ostatné výnosy( dotácia CORONA UPSVaR) 12 846 

S P O L U 109 830 

 

 

N Á K L A D Y 

 

Spotreba materiálu 55515 

Služby 16394 

 

Mzdové náklady 34950 

Náklady na sociálne poistenie 11928 

Zákonné sociálne náklady 698 

Ostatné dane a poplatky 129 

S P O L U 119614 

 

 

 

Š T R U K T Ú R A M AJ E T K U S P O L O Č N O S T I 

 

Krátkodobé pohľadávky 1523 

Pokladnica 18 

 

Bankové účty 1536 

Obežný majetok 3077 

 

Dlhodobý majetok 0 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 

Neobežný majetok 0 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 

Š T R U K T Ú R A  Z D R O J O V  S P O L O Č N O S T I 

 

Vlastné imanie 

 

-5761 

Základné imanie 5000 

VH za účtovné obdobie -9784 

Krátkodobé záväzky (okrem rezerv) 8769 

- Záväzky z obchodného styku 536 

- Záväzky voči zamestnancom  3515 

- Záväzky zo sociálneho poistenia 2678 

- Ostatné zväzky 1779 

- Daňové záväzky 181 

 

10. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 

Office manager 1 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách  3,7. 

 

 

11. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Rok 2020 bol pre nás ako začínajúci podnik veľmi náročný. Uţ len samostatný začiatok 

podnikania je vţdy náročný vo všeobecnosti, a nám k tomu ešte umocnila náročný začiatok aj 

samostatná pandémia COVID-19, ktorá sa napokon odzrkadlila na hospodárskych výsledkoch 

našej spoločnosti.  

Kaţdopádne spoločnosť POH, s.r.o „registrovaný sociálny podnik“ je výnimočná vo svojich 

ponúkaných produktoch a sluţbách pre investorov, verejnú správu a fyzické osoby. Po-

pandemická doba bude mať za príčinu naštartovanie „zelených“ riešení (GREEN DEAL), 

ktorými dnes uţ spoločnosť disponuje. Okrem iného ponúkame pre verejný sektor systém 

sociálneho a zeleného verejného obstarávania ako z mála sociálnych podnikov vzniknutých na 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

Slovensku. Naše skúsenosti pretavujeme do aktívnych spoluprác so silnými spoločnosti na 

stavebnom trhu ako je spoločnosť STRABAG, ENVIROTEX, VODEKO, HORNEX, 

KAUFLAND, LIDL, MOBELIX a iné. 

Verím, ţe rozbehnuté aktivity aj počas zloţitej situácie v pandemickom období nám pomôţu 

plne rozvinúť sociálne podnikanie a budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v ďalších 

rokoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vypracovania Výročnej správy: 29. júna 2021 

Vyhotovil: 

Matej Plesník, DiS. 

Konateľ POH,s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“ 


