
Sewn bag s.r.o., Tajovského 1, 040 01  Košice

VÝROČNÁ SPRÁVA 
ZA ROK 2021



1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno: Sewn bag s.r.o.
Sídlo spoločnosti:  Tajovského 1, 040 01  Košice
Registrácia spoločnosti: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 

  oddiel sro, vložka č. 47481/V

Deň zápisu: 19.10.2019 
IČO: 52720080 
DIČ: 2121115249
Výška vkladu: 5000,00 € 

2. Vedenie spoločnosti

Ing. Zuzana Eliašová – konateľ

3. Majetková účasť:

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Ing. Zuzana 
Eliašová, vo výške 5000,00Eur.

4. Štatutárne orgány spoločnosti

Konateľ

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k 
vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

5. Predmet činnosti

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

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Textilná výroba

Odevná výroba

Spracovanie kože

Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

Výroba bižutérie a suvenírov

Výroba hudobných nástrojov

Výroba hračiek a hier

Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

Výroba sviečok a tieniacej techniky

Výroba zdravotníckych pomôcok

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností



Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

Prevádzkovanie jaslí

Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havári

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných 
pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

Čistiace a upratovacie služby

Poskytovanie služieb osobného charakteru

6. Komentár k výsledkom činnosti

Spoločnosť sewn bag s.r.o., zriadila prevádzku k 1.1.2021 na adrese Tajovského 1,040 01 Košice. Následne 
si tam zriadila  sídlo spoločnosti. 
V prvej polovici roku 2021 sme úzko spolupracovali s ateliérom Wnoozow, pričom sme pre nich ručne tkali 
a vyrábali kvalitné textílie. Postupom času dopyt klesal, a ku koncu roku sa minimalizoval. 

Zároveň sme v nových priestoroch rozvíjali krajčírsku činnosť. Stále viac sme sa venovali upcyklácií a 
spracovaniu textilného odpadu, až sa to stalo hlavnou činnosťou firmy.
Stavebné a pomocné práce sa ku koncu roku prestali vykonávať.

Podnik dosiahol pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb a 
zraniteľných osôb, čo tvorilo 50% až 70% z celkového počtu zamestnancov. 

Na konci roka sme úspešne posunuli do trvalého pracovného pomeru 8 znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie, čím sme naplnili ciel sociálneho podniku.

Poradný výbor sa zišiel celkovo do 31.12.2021 tri krát. 

Sewn bag sa kvalifikovala ako zamestnávateľ do duálneho vzdelávania. V prvom roku sa v dielni vzdelávali 
dve študentky z Obchodnej akadémie. Týmto krokom chceme mladých ľudí podchytiť na škole a poskytnúť 
im priestor pre úspešné vzdelanie a následne dôstojnú prácu. 

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti

Ukazovateľ Merná jednotka 2021

Výnosy spoločnosti Eur 132 518

Náklady spoločnosti Eur 137 360

Počet zamestnancov osoby 16

8. Ekonomické ukazovatele

VÝNOSY

Šitie 1 310 Eur

Tkanie 2305 Eur

Stavebné a pomocné práce 11 520 Eur

Upratovacie práce 11 380 Eur

Dotácie UPSVaR 93 267 Eur

Spolu 119 782 Eur



Náklady
Spotreba materiálu 381,00 €
Služby 9 332,00 €
Mzdové náklady 12 6946,00 €
Ostatné dane a poplatky 226,00 €
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 475,00 €
Ostatné finančné náklady 132,00 €
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 0 €
SPOLU 137 360 €

Štruktúra majetku spoločnosti
Zásoby 16 095,00 €
Krátkodobé pohľadávky 17 696,00 €
Pokladnica 831,01 €
Bankové účty 1 420,00 €
SPOLU 35 211,00 €

Štruktúra zdrojov v spoločnosti
Vlastné imanie 99,00 €
Základné imanie 5 000,00 €
Fondy zo zisku 159,00 €
Zákonný rezervný fond 17,00 €
Nerozdelený zisk minulých rokov 136,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -5196,00 €
Záväzky 24 510,00 €
Krátkodobé záväzky 2 970,00 €
Zamestnanci a SP 13 114,00 €
Dane 786,00 €
Iné záväzky 7 640,00 €
SPOLU 35 211,00 €

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti:

Názov pozície Počet
zamestnancov

Vedúci administrtívny pracovník 1

Pomocný manipulačný pracovník 4

Účtovník 1

Administratívny pracovník 2

Tkáčka 1

Krajčírka 1

Pracovný asistent ťzp 4

Mentor 2

Počet pracovníkov sa mierne mení, pretože niektorí uchádzači o prácu nedokázali chodiť denne do práce. 
Na zamestnávanie sa využívajú dotácie podľa §53g. Investičnú pomoc podnik doteraz nevyužil. 



10. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V nasledujúcom roku sa firma sústredí na upevnenie krajčírskych aktivít. Plánuje prijať profesionálnych 
krajčírov. Plánuje stabilizovanie komerčných príjmov na podporu sociálnych aktivít.

Požiada o príspevok podľa §53f, keďže na trh práce umiestnil 8 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

11. Prílohy
Účtovná závierka 
Daňové priznanie právnických osôb za rok 2021
Zverejnené na stránke www.registeruz.sk 

Ing. Zuzana Eliašová,
konateľ


