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1.Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno: Jana Bezegová ROBEN r.s.p. 

Sídlo spoločnosti: Rovné 145, 067 32 Vyšný Hrušov 

Registrácia spoločnosti: Živnostenský register č. 720 – 15993, OU – HE – OZP –         

2019/016131 – 2 

Deň zápisu: Osvedčenie o živnostenskom opatrení zo dňa 01.01.2020 

Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku, Bratislava 01.03.2020, číslo 

osvedčenia 095/2020 RSP 

IČO: 44 686 277 

DIČ: 1080560492 

IČ DPH: SK1080560492 

 

2. Vedenie spoločnosti 

 

Jana   BEZEGOVÁ      SZČO 

 

3. Predmet činnosti 

 

Jana Bezegová ROBEN r.s.p. má podľa živnostenského oprávnenia vykonávanie činnosti: 

- Textilná výroba 

- Odevná výroba 

- Administratívne služby 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb výroby  

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

iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )  

 

 

 

 



4. Poradný výbor 

 

Poradný výbor je poradným orgánom RSP zriadeným podľa § 9 zákona o SE/SP za účelom 

zapájania zainteresovaných osôb do hospodárskej činnosti RSP, dosahovanie pozitívneho 

sociálneho vplyvu RSP a hodnotenia dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP. 

Poradný výbor vznikol 23.03.2020,kedy boli uskutočnené voľby. 

Poradný výbor sociálneho podniku Jana Bezegová r.s.p. tvoria traja členovia, priamo 

zainteresované osoby a zdravotne znevýhodnený zamestnanec. 

Poradný výbor sa zišiel celkovo do 31.12.2020 štyri krát. 

Na zasadnutiach sa prerokovávali hlavné ciele a činnosti registrovaného sociálneho podniku, 

ekonomické opatrenia, opatrenia – KORONAVÍRUS, informácie o objednávkach 

a spolupráci s odevnými firmami. 

 

 

5. Komentár k výsledkom činnosti 

 

Jana Bezegová ROBEN r.s.p. dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta 

zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, čo tvorilo 38,89 % z celkového 

počtu zamestnancov. 

 

6. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

 

Ukazovateľ Merná jednotka Rok 2020 

Výnosy spoločnosti                   € 238 834 

Náklady spoločnosti    € 222 045 

Počet zamestnancov                    ks 18  



7. Ekonomické ukazovatele: 

 

                                                  Výnosy  

Z hlavnej činnosti 174 841 € 

Príspevky z UPSVaR 63 993 € 

Spolu 238 834 € 

 

 

 Výnosy spoločnosti Jana Bezegová ROBEN r.s.p. dosiahli k 31.12.2020 výšku 238 834 €. 

Podstatnú zložku výnosov tvoria služby z hlavnej podnikateľskej činnosti, potom ekonomické 

opatrenia pre podnikateľov Prvá pomoc Covid 19 a nakoniec príspevok z UPSVaR. 

 

                                                    Náklady  

Spotreba materiálu a energie 32 175 € 

Ostatné služby 20 586 € 

Mzdové náklady 126 317 € 

Sociálne náklady 860 € 

Zákonné sociálne poistenia 42 015 € 

Dane a poplatky 92 € 

Spolu 222 045 € 



Náklady spoločnosti Jana Bezegová ROBEN r.s.p. dosiahli k 31.12.2020  222 045 €, pritom 

podstatnú časť nákladov spoločnosti tvorili mzdy a to 126 317 €. 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti  

Krátkodobé pohľadávky 4 266 € 

Pokladnica 9 815 € 

Bankový účet 28 626 € 

Obežný majetok 42 707 € 

 

 

Štruktúra zdrojov spoločnosti  

Vlastné imanie  

Základné imanie -394 € 

VH za účtovné obdobie 16 781 € 

Záväzky  

Krátkodobé záväzky 13 921 € 

Zamestnanci 8 767 € 

Záväzky zo sociálneho poistenia 2 336 € 

Dane 403 € 



8. Prehľad zamestnancov spoločnosti 

 

Fyzická osoba – podnikateľ -- 1 

Majster vo výrobe -- 1 

Administratívny pracovník -- 1 

Šičky odevnej a technickej konfekcie – 16 

Zamestnávame 6 zamestnancov uznaných za invalidných a 1 zamestnanec nie je uznaný za 

invalidného, ale má dlhodobo zdravotné postihnutie v porovnaní so zdravou fyzickou osobou 

podľa lekárskeho posudku. 

 

 

9. Zameranie sociálneho podniku Jana Bezegová ROBEN r.s.p. 

 

Náš sociálny podnik je zameraný na zhotovovanie hotových výrobkov šitím. 

V pred covidovom období sme spolupracovali so zahraničnými firmami hlavne v Českej 

republike a Nemecku. Šili sme rôzne bytové doplnky ako napr.: obrusy, návleky na stoličky, 

štóly, vankúše. Tiež športové siete a siete pre automobilový priemysel. 

Ďalej sme  začali vyrábať aj ochranné pomôcky nielen pre bežných občanov v období covidu 

ale pre zdravotnícky personál. 

Situácia v získavaní objednávok je veľmi zložitá, fungujeme bez akejkoľvek pomoci obce 

alebo mesta. 

Naďalej by sme chceli rozširovať partnerské vzťahy, zlepšovať a zvyšovať odberateľské 

vzťahy, rozširovať už existujúcu   výrobu a tým zabezpečiť prácu ľudom a to znevýhodneným 

alebo zraniteľným v našom meste a okolí, za účelom dosahovania pozitívneho sociálneho 

vplyvu RSP. 

 
Dátum vypracovania Výročnej správy: 25.06.2021 

Dátum schválenia Výročnej správy: 28.06.2021 

Vyhotovila: Daniela Bezegová -  Administratívny pracovník  


