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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné meno : Rejdovka s.r.o. 

Sídlo spoločnosti : 049 26 Rejdová 47 

Registrácia spoločnosti : zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, 

číslo vložky : 40383/V 

Deň zápisu : 10.12.2016 

IČO : 50614622 

DIČ : 2120398467 

Výška vkladu : 5.000 €  

Rejdovka s.r.o. je kapitálová spoločnosť založená Notárskou zápisnicou č. NZ:45984/2016 zo 

dňa 22.11.2016 

 

2. Vedenie spoločnosti 

Mgr. Slávka Krišťáková – konateľka spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je 

Obec Rejdová, vo výške 5.000 €. 

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

Orgány spoločnosti :  sú valné zhromaždenie a konateľ s pôsobnosťou v zmysle ust. 

Obchodného zákonníka. Pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 132 vykonáva jediný 

spoločník a zakladateľ spoločnosti Obec Rejdová. 

Konateľ : Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ Mgr. Slávka Krišťáková. Konateľ koná 

v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému 

menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodplatne. 

Založenie obchodnej spoločnosti Rejdovka s.r.o. so štatútom sociálneho podniku bolo 

schválené Uznesením č. 34/16.11.2016. 

 



5. Predmet činnosti  

0102 Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

0201 Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 

1001 Výroba potravinárskych výrobkov 

1301  Textilná výroba 

1401 Odevná výroba 

1601 Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

1602 Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava, 

              údržba 

2303 Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 

3201 Výroba bižutérie a suvenírov 

3203 Výroba hračiek a hier 

3204 Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia 

4301 Prípravné práce k realizácii stavby 

47  Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným 

  prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 

7901 Informačná činnosť 

8101 Čistiace a upratovacie služby 

9302 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

 

6. Komentár k výsledkom činnosti 

Projekt šijacej dielne na výrobu krojov a krojových súčastí pokračoval aj v roku 2020. Od 1.1.2020 do 

31.12.2020 pracovalo v dielni celkovo 6 zamestnancov na pracovnú zmluvu a 1 zamestnanec na DoVP. 

Od 1.1.2020  pracovala v dielni ešte ďalšia zamestnankyňa, ktorá ukončila pracovný pomer cez 

UPSVaR dňa 14.3.2020. Zamestnanci boli časť roka zamestnaní cez RP a následne prešli na projekty 

UPSVaR. Podnik zamestnával aj zamestnancov , ktorí sú zdravotne postihnutí, či inak znevýhodnení. 

Aktívne sa využívali možnosti zamestnania cez UPSVaR . Od 1.6.2020 bol sociálny podnik 

transformovaný na registrovaný sociálny podnik, kde  bol vydaný nový štatút RSP. Počas celého roka 

2020 sa podnik venoval prevažne šitiu krojov pre folklórne kolektívy. Menšiu časť objednávok tvorili 

objednávky jednotlivcov. Rejdovka s.r.o. svoju činnosť prezentovala v rôznych televíznych 

dokumentoch – STV, TV Folklorika. Keďže celý rok 2020 sa niesol v znamení pandémie COVID-19 , 

v mesiacoch marec-apríl sa  činnosť zamerala aj na šitie ochranných rúšok, ktoré sa dodávali do 

okolitých miest a obcí. Začiatkom roka sa spoločnosť zúčastnila prezentácie SP na remeselníckom 

jarmoku v OC OPTIMA Košice, tiež na kultúrnom podujatí susednej obce Vyšná Slaná a obce Rejdová 

v letných mesiacoch. So spoluprácou  oslovil RSP aj Košický samosprávny kraj v rámci propagácie 

cestovného ruchu. Propagácia SP bola zabezpečená aj internetovou stránkou www.rejdovka.eu. Do 

projektu bola zapojená aj miestna rómska komunita, ktorá sa venovala hlavne ručnému vyšívaniu 

http://www.rejdovka.eu/


mužských kožúškov, vyšívaných vreckoviek a pánskych košieľ. Naša výroba bola rozšírená o nové 

produkty s ľudovými prvkami. Ekonomické záležitosti boli realizované pracovníčkou na dohodu 

o vykonaní práce.  

Pozitívny sociálny vplyv dosiahla spoločnosť meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb 

a zraniteľných osôb z celkového počtu pracovníkov. Priemerne sme dosahovali viac ako 70 % 

zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb.  

Poradný výbor tvoria 3 osoby : 1 zástupca obce, 2 zamestnanci spoločnosti, z čoho 1 zamestnanec je 

zraniteľnou osobou. Poradný výbor sa v roku 2020 zišiel celkovo 2x. Na zasadnutí sa prerokovávali 

pracovné podmienky zamestnancov, stav výroby a plnenie zákazok, hospodárenie s.r.o. a iné záležitosti 

v súvislosti s chodom spoločnosti .  

 

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Ukazovateľ Merná 

jednotka 

2020 2019 Porovnanie/ 

index 

Výnosy  Eur 85 573 78 242 1,09 

Náklady Eur 89 098 55 616 1,60 

Výsledok hospodárenia Eur - 3 525 + 22 626            X 

Počet zamestnancov osôb 7 6 1,67 

 

8. Prehľad o výnosoch a nákladoch k 31.12. 2020 

V Ý N O S Y Eur 

Z predaja služieb – šitie na zákazku 24 729 

Ostatné výnosy – dotácia ÚPSVaR 35 927 

Ostatné výnosy – Regionálny príspevok 24 917 

Spolu 85 573 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 85 573 Eur. Regionálny príspevok poskytnutý vo výške 

25 000 Eur bol vyčerpaný vo výške 24 917 Eur. Dotácia ÚPSVaR predstavuje refundáciu časti mzdových 

nákladov zamestnancov. Výnosy za šitie krojov a krojových súčastí tvorí významnú položku výnosov. 

Výsledok hospodárenia za rok 2020 bol ovplyvnený celosvetovou pandémiou Koronavírusu. Keďže boli 

zatvorené všetky prevádzky, zakázané hromadné kultúrne podujatia, nefungovala činnosť folklórnych 

kolektívov a množstvo objednávok rapídne pokleslo, čo nám spôsobilo aj úbytok tržieb. Následne sa to 

odzrkadlilo aj na výsledku hospodárenia. 



N Á K L A D Y Eur 

Spotreba materiálu 11 824 

Spotreba energie 3 630 

Opravy a udržiavanie 148 

Cestovné náklady 15 

Služby 1 250 

Mzdové náklady 46 713 

Zákonné sociálne poistenie 16 189 

Zákonné sociálne náklady 2 824 

Dane a poplatky 439 

Ostatné náklady 26 

Odpisy 5 539 

Bankové poplatky  115 

Poistenie majetku 386 

Spolu 89 098 

 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 89 098 Eur, pričom podstatnú časť tvoria mzdové 

náklady a náklady na zákonné sociálne poistenie, a tiež náklady na materiál. 

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v Eur 

A K T Í V A 78 900 

Dlhodobý hmotný majetok 47 312 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 

Zásoby 14 799 

Krátkodobé pohľadávky 8 327 

Pokladnica 725 

Bankové účty 7 477 

Náklady budúcich období 260 



P A S Í V A 78 900 

Základné imanie 5 000 

Zákonný rezervný fond 500 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 20 522 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 3 525 

Dlhodobé záväzky (sociálny fond) 177 

Krátkodobé záväzky 6 967 

Krátkodobé rezervy 2 335 

Výnosy budúcich období 46 924 

 

10. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 

Konateľ /nezahrňujeme do počtu zamestn./ 1 

Účtovník /DovP/ 1 

Majsterka šijacej dielne 1 

Šičky 5 

 

V spoločnosti k 1.1.2020 pracovalo 5 zamestnancov na pracovný pomer a 1 zamestnanec na dohodu 

o vykonaní práce.  Počas roku 2020 sme zamestnali ešte 1 zamestnanca na pracovnú zmluvu. Konateľka 

spoločnosti vykonáva svoju funkciu bez nároku na odmenu a nezahrňujeme ju do celkového počtu 

zamestnancov.  

Pri zamestnávaní zamestnancov využívame prevažne § 54 UPSVaR. Pracovný pomer trvá väčšinou 12 

až 15 mesiacov.  3 zamestnanci sú zdravotne znevýhodnení, resp. zraniteľní. Po ukončení možnosti 

zamestnania  cez UPSVaR sa snažíme niektorých zamestnancov ponechať v pracovnom pomere a sú 

financovaní z vlastných zdrojov. Keďže sa jedná o veľmi špecifickú činnosť, nie je možné zamestnancov 

striedať, nakoľko táto práca si vyžaduje veľkú zručnosť a časovo náročné zaúčanie.  

 

 

 

 

 



11. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

V budúcom roku predpokladáme rozšírenie našej činnosti o iné činnosti, ktoré máme uvedené 

v živnostenskom oprávnení. Našim zámerom je naďalej ponúkať hlavne služby v oblasti výroby krojov, 

ale chceme sa zamerať aj na výrobu jednoduchých darčekových predmetov s folklórnou tematikou . Pri 

našej výrobe využívame aj miestne zdroje a miestnych výrobcov, ktorí nám vypomáhajú hlavne 

s ručným vyšívaním. Tým ich zapojíme do celkového chodu nášho podniku. Našim cieľom je tiež 

poskytovanie služieb v lesníctve, nakoľko obec sa nachádza v hornatom území, kde prebiehajú rozsiahle 

lesnícke činnosti. Naďalej plánujeme zamestnávať aj sezónnych pracovníkov – napr. realizovať služby 

kosenia verejných priestranstiev a pod. 

 

 

 

 

 

12. Prílohy 

1. Účtovná závierka a poznámky 

 

 

Výročná správa zverejnená na stránke www.rejdovka.eu dňa 9.7.2021. 

http://www.rejdovka.eu/

