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Podnikateľský zámer 

Sociálneho podniku ,,Horný Vadičov, s.r.o.“ 

 

1/ Názov  projektu :   Sociálny podnik Horný Vadičov, s.r.o. 

2/ Obsah podnikateľského plánu 

Zriadiť Sociálny podnik Horný Vadičov, s.r.o. , ktorý je verejnoprospešný  sociálny podnik. 

Hlavným cieľom  sociálneho podniku bude dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho 

vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti služieb  a podporou 

regionálneho rozvoja a zamestnanosti v obci. Svojou  činnosťou chce dosiahnuť pozitívny 

sociálny vplyv vo verejnoprospešných oblastiach, ako je ochrana zdravia obyvateľstva, 

podpora regionálneho rozvoja a zachovanie biodiverzidity v obci chovom vybraných druhov 

dobytka a chovom včiel. Toto chce  dosiahnuť zamestnávaním znevýhodnených 

a zraniteľných osôb z obce, ktorí sa v dôsledku svojho znevýhodnenia ťažšie uplatňujú na 

otvorenom trhu práce. 

3/ Zhrnutie podnikateľského zámeru 

 Zakladajúcim a jediným spoločníkom sociálneho podniku je Obec Horný Vadičov 

v zastúpení starostu obce.  

Hlavným cieľom  zriadenia sociálneho podniku v obci je správa a regionálny rozvoj obce, 

a rozvoj zamestnanosti v obci. Ďalším dôležitým ukazovateľom je zveľaďovanie majetku 

obce a verejných priestranstiev zamestnaním  zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb a 

 poskytovaním služieb  obyvateľom obce . 

Tieto služby budú  spočívať : 

a/  v  chove barancov  za účelom spracovania čriev na výrobu strún na hudobné nástroje, 

konkrétne na basový sláčikový nástroj, ktorý je typický pre náš región 

b/  v chove kôz za účelom ekologického obhospodarovania lúk a pasienkov ,  spásaním 

kríkov  

c/ v chove včiel  



Týmto  zámerom nám ide predovšetkým o tvorbu zdravého životného prostredia  

a o ochranu  životného prostredia v obci. 

Chov oviec, salašníctvo, pastierstvo v Hornom Vadičove kedysi zohrávalo významnú úlohu v 

zabezpečení živobytia tunajšieho obyvateľstva. Kedysi takmer každá rodina v obci chovala 

ovce pre ich úžitkovosť - mlieko, mäso, vlna, kožušina. Z chovu oviec sa stala tradícia, 

typická pre túto oblasť. 

Okrem týchto základných produktov, ovce poskytovali a naďalej poskytujú aj primárnu 

surovinu pre výrobu strún na hudobné nástroje. 

Vadičovská sláčiková hudba predstavuje jeden z najstarších, archaických prejavov ľudového, 

hudobného umenia Kysuckej vrchoviny, oblasť dolných Kysúc. 

Charakteristické nástrojové zloženie pôvodnej Vadičovskej muziky boli husle, kontra a 

basička. Vadičovská basička, rozmerovo ako violončelo, bola charakteristická tým, že vždy 

bola vystrojená s tromi črevovými strunami. Struny na Vadičovskú basičku sa vždy vyrábali 

z baraních čriev. Tejto výrobe strún z baraních čriev sa v súčasnosti aktívne venujú Bratia 

Minárikovci. Vyrobené struny z baraních čriev dodávajú aj ostatným muzikantom v okolí, 

ktorí ich používajú na svojich hudobných nástrojoch. 

Jedným zo zámerov činností sociálneho podniku, vyplývajúceho z pasenia barancov a kôz, 

bude nasledovné: 

 Ekologické obhospodarovanie lúk a pasienkov, krajinotvorba, uchovávanie tradície 

pasenia oviec 

 Produkcia baranieho  mäsa 

 Produkcia a dodávanie baraních čriev pre výrobu strún 

 

Ďalšou prioritou sociálneho podniku bude  poskytovať služby obyvateľom : 

-  činnosti súvisiace so  starostlivosťou o svojich občanov ako sú  služby starostlivosti 

o dom a záhradu  

- terénna opatrovateľská služba  

- čistiace a upratovacie služby  

-  stavebné činnosti  a stavebné úpravy  

Týmito činnosťami sleduje obec svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu, a to zamestnať v obci sociálne a zdravotne znevýhodnené 

osoby a tým ich integrovať do bežného života a spoločnosti a pomôcť obyvateľom obce, ktorí 

sú odkázaní na pomoc ostatných, hlavne starší občania. 



V budúcnosti môže sociálny podnik  vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti : 

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť  

- ochrana ľudských práv a základných slobôd  

- ochrana zdravia obyvateľstva  

- zriadenie a prevádzkovanie  múzea  v duchu zachovania tradícií našej obce  

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt  obce  

- tvorba a ochrana životného prostredia chovom včiel  

 

Služby budú poskytované obyvateľom obce, produkty budeme predávať aj mimo našej obce. 

Predpokladáme vytvoriť 10 pracovných miest. 

 Z toho by bolo zamestnaných : 

- 6 osôb zamestnaných so zdravotným a sociálnym znevýhodnením   

- 1 administratívny zamestnanec   

- 1 zamestnanec na vedenie účtovníctva  a mzdovej agendy   

- 1 vedúci prevádzky   

- 1 terénny pracovník  

 

4/ Definícia problému  

V obci je veľa občanov bez zamestnania, sú sociálne slabší a ťažšie sa integrujú do 

spoločnosti a na trhu práce. Problém je v tom, že strácajú základné pracovné návyky, 

podliehajú alkoholu a nečinnosti. Často sa v obci správajú neprispôsobivo, patologicky, 

zvyšuje sa kriminalita.  

Sociálny podnik chce  svojou činnosťou  riešiť nezamestnanosť zraniteľných a 

znevýhodnených osôb. Taktiež sa bude zaoberať nedostatkom niektorých služieb pre 

verejnosť zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov  obce. 

Zisťovali sme dopyt občanov po službách v obci. Sociálny podnik bude v obci poskytovať 

služby, ktoré doteraz neboli poskytované (práce v záhrade, nákupy starším ľuďom, doprovod 

k lekárovi, opatrovateľská služba, starostlivosť a skrášľovanie verejných priestranstiev   obce 

a pod. 

 

 



5/ Opis produktu, služby, podnikateľská aktivita  

- zachovanie biodiverzity v obci chovom  barancov, kôz a chovom včiel  

-  ekologické obhospodarovanie lúk a pasienkov 

-  krajinotvorba 

-  uchovávanie tradície pasenia oviec 

- produkcia baranieho mäsa 

- produkcia a dodávanie baraních čriev pre výrobu strún 

 

Konkrétnym produktom, ktorý bude sociálny podnik poskytovať budú baranie črevá. 

Predávať budeme iba baranie čreva z maximálne jednoročných   baranov. 

Odberateľmi budú muzikanti bratia Mnárikovci, ktorí vedia a vyrábajú struny na basu. Okrem 

týchto odberateľov budeme spolupracovať s ďalšími odberateľmi mimo našej obce, ktorí sa 

zaoberajú výrobou strún a prejavia záujem o výkup baraních čriev za účelom výroby strún na 

basu. Preto bude potrebné tento predaj spropagovať aj mimo našej obce. 

Predaj baraních čriev na výrobu strún bude pre  nás  činnosťou, ktorou  je hlavným cieľom  

zachovanie tradície. 

Ďalším produktom bude predaj predaj baranieho mäsa a predaj vlny obyvateľom obce 

a iným subjektom zaoberajúcim sa predajom mäsa. Vlnu budeme predávať včelárom na 

zateplenie včelích úľov. 

Sociálny podnik bude mať k dispozícií pozemky, ktoré bude prenajímať od lesného 

spoločenstva, budovu obce, v ktorej bude mať sídlo. Pracovné pomôcky pre zamestnancov 

a materiál na výrobu oplotkov pre zvieratá a barance bude musieť zakúpiť z vlastných 

zdrojov. Sociálny podnik umožní obyvateľom obce aby si dali do opatery aj svoje súkromné 

barance. Po roku, keď sa barance vychovajú zaplatia poplatok za chov alebo poskytnú odplatu 

v naturáliach (nechajú napr. 1 baranca za 5 ďalších vychovaných barancov). 

 Obec má jasnú predstavu o zameraní podniku, potrebe naviazať činnosť podniku na rozvoj 

obce a definuje aj iné pozitívne spoločenské dopady aktivít podniku.   

 Konkrétne služby  občanom a  niektoré činnosti sa budú poskytovať  sezónne a podľa 

potreby a požiadaviek občanov napr. čistenie záhrad na jar, odpratávanie snehu v zime a pod.  

Príjmy budú generovať produkty ako sú baranie črevá, baranie mäso, vlna.  Podnik bude 

potrebovať na financovanie aj  aj  netrhové zdroje (granty, dotácie, úvery). V našom podniku 

budú netypické,  špecifické produkty , ktoré neposkytujú iné obce – baranie črevá na struny. 



Personálne budú aktivity podniku zabezpečené tým spôsobom, že bude zamestnaný 

zodpovedný vedúci prevádzky ktorý bude zodpovedať za zamestnancov so ZŤP a bude 

zodpovedať za poskytovanie služieb v obci. Zamestnaný bude aj terénny pracovník, ktorý 

bude zodpovedný za chov zvierat a bude zabezpečovať odbyt produktov. Taktiež bude 

potrebný zamestnanec, ktorý zabezpečí  administratívne vedenie podniku a bude zodpovedať 

za správne vypracovanie mzdovej agendy a účtovníctva.  

 

6/  Spôsob financovania podniku  

 Príspevok na mzdy pre ZŤP  - 75%  dotácia z ÚPSVaR   

 Z činnosti podniku  -  za poskytované služby               

                            - za  predaj produktov 

 

7/ Spoločenský dopad 

Sociálny podnik Horný Vadičov, s.r.o. plánuje v prvom roku získania štatútu zamestnať na 

trvalý pracovný pomer minimálne 5 zamestnancov s dlhodobým zdravotným alebo sociálnym 

znevýhodnením. Ďalšie rozšírenie počtu zamestnancov z radu znevýhodnených osôb bude 

závisieť od dopadov súčasnej krízy na hospodárstvo SR, ako i samotné hospodárenie 

spoločnosti a prípadný ďalší záujem o prácu znevýhodnených osôb z obce .  

Jediný vlastník spoločnosti, ktorým je Obec  Horný Vadičov  vytvorený zisk v objeme 100% 

použije na rozvoj sociálneho podniku a na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho 

vplyvu, ktorý je jej hlavným cieľom.  Pozitívny  ekonomický vplyv sa bude považovať za 

dosiahnutý vtedy, ak v prvom roku činnosti sociálny podnik  zabezpečí 50 ks barancov do 

chovu a následne sa z nich získajú črevá na výrobu črevových strún  na odbyt a zabezpečí sa 

predaj baranieho mäsa konečnému spotrebiteľovi.   

Vďaka pôsobnosti sociálneho podniku  v obci   si zamestnanci osvoja pracovné návyky a 

získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské 

začlenenie 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 a k ich začleneniu 

z okraja spoločnosti do reálneho života. 

Spôsob dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu  

- zamestnanie sociálne znevýhodnených osôb   



 Z činnosti sociálneho podniku budú mať prospech predovšetkým obyvatelia obce, ktorí budú 

 v sociálnom podniku   zamestnaní. Viacerí z nich patria medzi znevýhodnené alebo 

zraniteľné osoby z dôvodu veku, vzdelania alebo zdravotného stavu. Občania môžu využívať 

služby, ktoré bude podnik poskytovať.  

Z činnosti Obecného sociálneho podniku budú mať prospech  obyvatelia obce poskytovaním 

služieb a aj mimo obce sa budú predávať produkty z chovu barancov..   

 Pozitívny sociálny vplyv   

Služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb alebo 

zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov Sociálneho podniku v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak 

Sociálny podnik zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v 

zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z.z. 

 

Tvorba a ochrana životného prostredia  

Protipožiarna prevencia - spásaním  suchých lúk, kríkov a voľných priestranstiev sa zabráni 

vznikom požiarov, nakoľko sa budú spásať kozami a barancami (živé kosačky).  

Zachovanie biodiverzity obce - vypásaním pozemkov zvieratami sa  zabráni  mulčovaniu 

pôdy, pri ktorom hynú všetky drobné živočíchy a korienky rastlín, a tým sa zachová 

biodiverzita životného prostredia v obci.  Lesnému  spoločenstvu sa budú  ošetrovať  

pozemky, ktoré bude mať sociálny podnik v prenájme. Vlna z barancov sa použije na 

zateplenie včelích úľov.  

Ochrana zdravia obyvateľstva 

Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak sociálny podnik  bude nápomocný 

starším občanov pri úprave okolia záhrad, opatrovateľskou službou a bude poskytovať drobné 

služby pre obyvateľov obce ako sú  úprava zelene, preprava rôznych materiálov, drobné 

opravy pre obyvateľov obce a pod. 

Stavebná činnosť: Výhodou bude šetrenie prostriedkov obce prostredníctvom poskytovania 

cenovo výhodných služieb v oblasti stavebníctva pre obec a dostupnosť flexibilných drobných 

stavebných služieb pre obyvateľov obce.  

 



8/ Finančný plán  

. 

Finančný plán na rok 2020 – rozpis na 6 mesiacov (2. polrok) 

 

Mzdové náklady:  Zamestnaných by bolo 10 zamestnancov. Z toho : 

- 6 osôb zamestnaných so znevýhodnením  - 75%  dotácia z ÚPSVaR  

           Mzda – 600 € mesačne x 6 mesiacov = 21 600 € , z toho (16 200 € - dotácia ) 

- Administarívny zamestnanec  ZŤP   mzda 1000 € mesačne x 6 mesiacov = 6 000 €  

(dotácia z ÚPSVaR = 4500 € ) 

- Vedenie účtovníctva  a mzdovej agendy  800 €  x 6 mesiacov = 4 800 € 

- Vedúci prevádzky  (terénny pracovník )  1000 € x 6 mesiacov =  6 000 € 

Príjmy budú pozostávať : 

- z predaja mäsa z barancov  50 ks x 50 € = 2 500 € 

- z predaja baraních čriev z 50 ks  /cena čriev z 1 baranca = 20 €/ = 1 000 € 

- z poskytnutej  služby za chov barancov  občanom  - 20 € za 1ks = 1 000 € 

(občania si dajú do opatery barance a po vychovaní zaplatia za 1 ks 30 €, podmienka 

bude odovzdať po zabití  baranca črevá vrátiť Sociálnemu podniku) 

Počítame so zakúpením 50 ks barancov a 20 ks kôz ako živé kosačky.  

Do opatery je možno vziať 50 ks barancov 

Protipožiarna prevencia spásaním (živé kosačky). 

Lesné spoločenstvo nám dá drevo na oplôtok za ošetrovanie prenajatého pozemku spásaním 

pozemkov a voľných priestranstiev LS a nie mulčovaním . 

Sociálny podnik zaplatí 50 € za prenájom pozemku lesnému spoločenstvu. 

Lesné spoločenstvo poskytne materiál (drevo na oplôtok) v hodnote 500 €.  

Nákup barancov urobí sociálny podnik a poskytne služby, opatera barancov od občanov. 



Na začiatku činnosti  spoločnosť  plánuje financovať kapitálové výdavky z prostriedkov obce. 

Plánuje :  

- so zakúpením materiálu na výrobu oplôtku pre zvieratá 

- zakúpenie minimálne 50 barancov 

- zakúpenie  20 kôz 

- investícia do materiálno - technického vybavenia podniku 

 

Finančný plán a zdroje  

  2020 2021 2022 2023 

Príjmy 25 200 € 49 800 € 52 470 € 53 070 € 

Prevádzkové 

náklady 
8 000 € 9 680€ 9 260 € 8 950 € 

Náklady na 

zamestnancov 
17 700 € 36 000 € 40 000 € 45 000 € 

Investičné náklady 5 000  € 1 000 € 2 000 € 3 000 € 

Plánovaný čistý zisk 0 € 1 420 € 3 120 € 4 120  € 

Vlastné zdroje 2 000 € 1 000 € 3 000 € 4 000 € 

 

9/ Predaj, marketing a konkurencia  

Cieľom na  trhu bude zabezpečiť potrebný   počet vychovaných barancov pre produkty, t.j. 

produkcia a dodávanie baraních čriev pre výrobu strún  a produkcia ovčieho mäsa.  

Počet predaných črevových strún sa bude odvíjať od získania pravidelných odberateľov 

z obce i z okolia,  zároveň aj odberateľov ostatných služieb, ktoré bude sociálny podnik 

ponúkať. Hlavnými odberateľmi baraních čriev, ktoré musia spĺňať presné kritéria (vek 

baranca, hrúbka čreva a pod.) budú muzikanti ,, Bratia Minárikovci“, ktorí sa  výrobe strún 

z baraních čriev  v našej obci v súčasnosti aktívne venujú. Takto si zabezpečujú struny pre 

svoje hudobné nástroje /Vadičovskú basu / i pre  ostatných muzikantov z obce. 

Vyrobené struny z baraních čriev , ktoré sú veľmi ťažko dostupným tovarom dodávajú aj 

ostatným muzikantom v okolí, ktorí ich používajú na svojich hudobných nástrojoch a tým 

napomáhajú zachovávaniu tradícií v našom regióne. Naše ceny budú pri väčšine služieb na 



bežnej výške trhovej úrovne. Pri niektorých službách (jedná sa o  špecifické konkrétne 

prípady služieb obyvateľom ) budú ceny pre koncového zákazníka (občana) na dolnej hranici 

trhovej úrovne.  

Črevá sa budú predávať v minimálnej dĺžke 3m. Cena čriev sa bude odvíjať od akosti 

a čistoty čriev, zatiaľ iba orientačne: 

 1. trieda – dokonale vyčistené z oboch strán čreva, vyšlamované, prevrátené, bez poškodenia, 

minimálna dĺžka 3m, nasolené – Cena 30-35 EUR/200m . 

2. trieda - vyčistené z oboch strán čreva, vyšlamované, prevrátené , bez poškodenia, 

drobné nečistoty – potreba ešte mierneho dočistenia, minimálna dĺžka 3m, nasolené – Cena 25 

EUR/200m. 

3.trieda – črevá iba vypláchnuté  od tráviacich zvyškov, neprevrátené, 

dodané v deň utratenia – 5-10 EUR/200m. 

O cenách a podmienkach predaja budeme samozrejme  ešte jednať 

Harmonogram činnosti sociálneho podniku 

Časový plán implementácie podnikateľského zámeru : 

-  Začiatok činnosti júl 2020 

-  Nábor zamestnancov – júl 2020 

-  Nákup barancov júl 2020 

-  Prvá produkcia – júl 2021 

-  Začiatok poskytovania služieb – august  2020  

 

 

V Hornom Vadičove dňa :  20. 5. 2020 

 

 

 

 


