
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa 
 

spoločnosti SINTEX SK, s.r.o 
 

za rok 2021 
(ktorej súčasťou je Účtovná závierka a Správa audítora) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SINTEX SK, s.r.o. 
  

so sídlom : Predmierska 229, Turzovka, PSČ 023 54, Slovenská republika 
 
IČO: 52 221 741 
DIČ: 2120931527 
 
SINTEX SK, s. r. o. je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 
73187/L 
 



1. Vlastnícka štruktúra a štatutárne orgány spoločnosti v roku 2021 
 

 
 
Vlastnícka štruktúra spoločnosti SINTEX SK, a. s. 
 
SINTEX, a. s. Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová  100,00 % podiel 
 
 
Štatutárny orgán a vedenie spoločnosti SINTEX SK, s.r.o.  
 
Štatutárny orgán: 
Ing. Zdeněk Janouch - konateľ 
Ing. Miloš Andrlík – konateľ 
 
 
Vedenie spoločnosti: 
Anna Staníková – ekonóm 
Janka Veselková – vedúca výroby 
 
 
 

2. Správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku 
 

Spoločnosť SINTEX SK, s. r. o. bola založená 14. 2. 2019 pánom Jakubom Zavackým 
pod názvom Angelov s. r. o. . Až do augusta 2019 nevykazovala  žiadnu hospodársku 
činnosť. V júni 2019 kúpila 100% podiel v spoločnosti Angelov, s. r. o. spoločnosť SINTEX, a. 
s. . V súvislosti s kúpou podielu v spoločnosti Angelov, s. r. o. došlo ku zmene na pozícií 
konateľov, k zmene názvu a sídla spoločnosti a k rozšíreniu predmetu podnikania o textilnú 
a odevnú výrobu. 

Ďalším významným míľnikom v rozvoji spoločnosti bola kúpa podniku I. TRAN, s. r. o. 
v konkurze dňa 20. 8. 2019. Spoločnosť kúpou získala značné know-how v oblasti textilnej a 
konfekčnej výroby, 64 skúsených kmeňových zamestnancov a tiež zásoby, hmotný a 
nehmotný majetok na adrese Predmierska 229, Turzovka.  

Spoločnosť pracovala rovnako ako v predchádzajúcom roku  na stabilizácií ľudských 
zdrojov a zabezpečení bezproblémovej prevádzky všetkých svojich výrobných divízií 
(pletiareň, striháreň, krajčírska dielňa, dokončovanie) a ďalšie podporné činnosti (logistika 
a predaj, ekonomický úsek, údržba).  

V priebehu roka 2021 došlo k navýšeniu celkového počtu zamestnancov z pôvodných 
66, ktorý evidovala spoločnosť k 1.1.2021 až na 74 (podľa stavu k 31.12.2021). Veľmi 
pozitívne je vnímané posilnenie divízie pletenia o nových odborníkov (príchod ďalšieho 
mechanika okrúhlych a plochých pletacích strojov), čím bude možné zavedenie druhej 
zmeny na pletiarni. 

V oblasti infraštruktúry boli zakúpené pre divíziu krajčírska dielňa nové šijacie stroje 
ako čiastočná náhrada stávajúceho opotrebovaného strojového parku a taktiež zapožičané 



ďalšie stroje z materskej spoločnosti na rozšírenie výrobnej kapacity. Divízia pletenia  bola 
tiež  koncom roka doplnená o nový širokookrouhlý pletací stroj na výrobu jednolícnych 
pletenín. 

Vedenie spoločnosti veľmi oceňuje, ako zamestnanci nakladali so zvereným 
majetkom. V areálu spoločnosti prebiehalo celoročne upratovanie, ktorého výsledkom 
bolo uvoľnenie priestorov, ktoré sú v súčasnosti pripravené k prenájmu.  

Jedným z cieľov vedenia spoločnosti je, aby spoločnosť SINTEX SK, s.r.o. bola vnímaná 
verejnosťou, obchodnými partnermi i zamestnancami ako stabilný subjekt. Z toho dôvodu 
rozhodol majiteľ spoločnosti o čiastočnej kapitalizácií dlhodobej pôžičky a previedol čiastku 
50.000 EUR z dlhodobej pôžičky do ostatných kapitálových fondov spoločnosti SINTEX SK, 
s.r.o.. Týmto krokom sa zvýšil podiel vlastných zdrojov voči cudziemu kapitálu a v 
spoločnosti SINTEX SK došlo k vylepšeniu ratingu spoločnosti.  

Rok 2021 je možné z hľadiska hospodárenia hodnotiť ako veľmi úspešný. Skutočné 
tržby sa veľmi priblížili rozpočtovanému objemu, najmä vďaka mzdovej práci vykonávanej 
pre materskú spoločnosť SINTEX, a. s. a hospodársky výsledok spoločnosti sa významne 
neodlišoval od rozpočtovanej úrovne. 

Celkové aktíva spoločnosti predstavovali k 31.12.2021  465 099,- EUR. Čistý obrat 
spoločnosti dosiahol čiastku 1 060 420,- EUR. Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po 
zdanení dosiahol čiastku 834,- EUR. Tento zisk bude prevedený do nerozdeleného zisku 
minulých rokov. 

Spoločnosti sa darilo najmä na tuzemskom trhu v oblasti funkčného športového 
oblečenia. Významnou bola pre spoločnosť obchodná zákazka pre š. p. LESY Slovenskej 
republiky, ktorú získala vo verejnom obstarávaní na nasledujúce tri roky. Podiel exportných 
tržieb činil 88,3 % a najvýznamnejšími odbytovými teritóriami boli Česká republika, a 
Nemecko.   

Spoločnosť je držiteľom oprávnenia Európskej únie „Öko-Tex Standard 100“ o 
zdravotnej a fyziologickej nezávadnosti svojich výrobkov. Všetky výrobné divízie 
spoločnosti sú ekologicky nezávadné a v žiadnom prípade nezaťažujú životné prostredie. 

V roku 2021 splácala spoločnosť riadne svoje záväzky voči štátu i voči svojim 
obchodným partnerom. 

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.  

Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na výskum a vývoj. 

Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných 
podielov a akcií,  dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky. 

Koncom roku 2019 sa po prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 
(koronavírus). Vedenie Spoločnosti zvážilo potenciálne dopady COVID-19 na svoje aktivity a 
podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého 
trvania podniku.  Vzhľadom k tomu bola účtovná závierka k 31. 12. 2021 zostavená za 
predpokladu, že Spoločnosť bude naďalej schopná pokračovať vo svojej činnosti. 



     Ruská invázia na Ukrajinu  sa začala v ranných hodinách dňa 
24.2.2022 inváziou ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu. Tento prebiehajúci vojenský 
konflikt bude mať následky v globálnej ekonomike, ktorá pocíti dôsledky krízy prostredníctvom 
pomalšieho rastu, narušenia obchodu a vyššej inflácie. Neistota zasiahne ceny aktív, povedie 
k sprísneniu finančných podmienok a pravdepodobne podnieti odliv kapitálu z rozvíjajúcich 
sa trhov. Výpadky v dodávke surovín a  extrémny rast ich cien zasiahnu aj slovenskú ekonomiku. 

Spoločnosť nepôsobí na ruskom, bieloruskom a ani ukrajinskom trhu. Vzhľadom na charakter 
podnikateľskej činnosti Spoločnosti vzniknutá situácia s prebiehajúcim vojenským konfliktom 
na Ukrajine nemá na Spoločnosť žiadny merateľný vplyv. Vedenie Spoločnosti si postavilo 
plán, bude postupovať s rozvahou v nepretržitej činnosti a snažiť sa fungovať ďalej ako 
zdravý subjekt. Spoločnosť bude podrobne vyhodnocovať vzniknutú situáciu, jej možné 
dopady na Spoločnosť a v prípade potreby podnikať a prijímať opatrenia na odvrátenie 
a zmiernenie prípadných negatívnych následkov, ktoré by mohli z uvedeného titulu vzniknúť. 

 

Spoločnosť neprijala žiadne prostriedky v rámci Prvej pomoci od štátu. 

 

3. Predpoklad budúceho vývoja činnosti Spoločnosti 

Spoločnosť bude usilovať o: 

 rast tržieb, najmä z predaja vlastných výrobkov na tuzemskom či zahraničných 
trhoch 

 dosiahnutie hospodárskeho výsledku, ktorý umožní obnovu infraštruktúry a 
rozvoj spoločnosti 

 zvýšenie stability spoločnosti zvýšeným podielom vlastných zdrojov voči 
cudzím zdrojom 

 stabilizácia ľudských zdrojov spoločnosti 

 zvyšovanie efektívnosti výroby obmenou strojového zariadenia a úpravou 
pracovných postupov a vnútropodnikových procesov 

 budovanie a udržanie dobrého mena spoločnosti výrobou kvalitných výrobkov 

 

Prílohy: 
 
Účtovná závierka  
Správa audítora o overení Výročnej správy a Účtovnej závierky  
 
 
V Turzovke, dňa 10.3.2022     

 


