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Úvodné slovo
predsedu predstavenstva

Ing. Dalibor Krupa
Predseda predstavenstva

Vážený akcionár, vážení obchodní partneri,
milé kolegyne a kolegovia!
Rok 2021 pre spoločnosť REMING CONSULT a.s. bol naďalej
ovplyvňovaný celosvetovou pandémiou COVID 19. Situáciu na trhu
počas tohto obdobia však spoločnosť REMING CONSULT a.s. za
podpory jediného akcionára SUDOP GROUP a.s. a zástupcov v orgánoch spoločnosti, Predstavenstva a Dozornej rady, zvládli k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán, s dosiahnutým kladným
hospodárskym výsledkom.

spoločnosti REMING CONSULT a.s.

ca jeden z tých lepších oproti stavbám v cestnej infraštruktúre na
Slovensku.

Napriek nie adekvátnej ponuke na trhu projektovej služby pokračoval hospodársky rast spoločnosti a výsledok patrí k tým lepším
za poslednú dekádu.

V oblasti železničnej dopravnej infraštruktúry sme boli v roku
2021 svedkom spomalenia modernizácie železničných tratí a koridorov a správca infraštruktúry sa zameral skôr na obnovu a rekonštrukcie kratších úsekov tratí. Rezort dopravy však vypracoval
stratégiu, resp. koncepciu modernizácie a obnovy železničnej infraštruktúry, a uvidíme, či finančný balík z plánu obnovy na roky
2021 – 2027 bude dostatočný na potrebnú prípravu a realizáciu
stavieb.

Podľa reálnych finančných zdrojoch najmä z operačných fondov EÚ, stavebníctvo na Slovensku zaznamenalo mierny nárast.
V oblasti prípravy a realizácie stavieb modernizácie železničnej infraštruktúry a mestskej koľajovej infraštruktúry bol rok 2021 dokon-

Hospodársky výsledok spoločnosti REMING CONSULT a.s.
v roku 2021 bol pre vedenie spoločnosti viac ako uspokojivý. Výnosy medziročne vzrástli o 52,8 % a spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok 378 077 eur po zdanení.
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REMING CONSULT a.s. potvrdila v roku 2021 svoju stabilitu,
nezávislosť, výkonnosť a schopnosť vyrovnať sa so situáciou na
trhu. Je to známkou správnej stratégie, postavenej na základoch
zdokonaľovania vnútorných procesov, na zvyšovaní kvality a na
zlepšovaní ekonomickej efektívnosti. Spolu s dobrými vzťahmi a atmosférou medzi zamestnancami to dáva predpoklady pre napĺňanie cieľov ďalšieho rozvoja spoločnosti, a tak dlhodobo stavia našu
spoločnosť do pozície lídra na trhu železničnej a mestskej koľajovej
dopravy.
REMING CONSULT a.s. optimalizovala počet pracovníkov, zabezpečila komplexné odborné a profesijné obsadenie rozhodujúcich profesií, ktoré je pre stavby železničnej dopravnej infraštruktúry
mimoriadne náročné. Spoločnosť súčasne kladie dôraz na kvalitné
mzdové, sociálne a pracovné podmienky zamestnancov.
V roku 2021 dobehol proces technického vybavenia a odbornej prípravy zamestnancov pre aplikáciu systému BIM do projektovej a inžinierskej prípravy stavieb. Žiaľ, aj v roku 2021 chýbal záujem
odberateľov o tento systém, ktorý je garanciou kvality, ekonomickej
efektívnosti a nadštandardnej správy a prevádzky stavieb dopravnej
infraštruktúry.
Hlavným úspechom vedenia spoločnosti v roku 2021 bola začatá diverzifikácia rizika – viazanie sa iba na hlavného odberateľa
projektovej služby Železníc Slovenskej republiky. Vedeniu spoločnosti sa podarilo rozbehnúť spoluprácu s inými odberateľmi projektovej služby, a to hlavne so Železničnou spoločnosťou Slovensko
a.s. pre stavby technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel v rámci Slovenska, stavieb modernizácie električ-

Vážení obchodní partneri,

kových a trolejbusových tratí v mestách Bratislava, Košice a Žilina.
Viacero týchto stavieb sa pripravuje cestou veľkých dodávateľských
spoločností a máme prvé skúsenosti pracovať priamo pre nich.
Hlavnou rozhodujúcou zákazkou pre dodávateľa stavby Združenie ICM Vicenza – Váhostav SK je modernizácia koridoru č. IV,
v úseku trate Devínska Nová Ves – Kúty – štátna hranica SR/ČR.
Ďalšie stavby Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. - THU Nové
Zámky, THU Zvolen, THU Humenné - pripravujeme pre spoločnosti
METROSTAV, a.s. a STRABAG, a.s..
V roku 2021 úspešne prebieha výstavba modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá, ktorá je jedinečnou v histórii železničných stavieb na Slovensku s dvoma železničnými tunelmi, ako aj infraštruktúrne náročné stavby modernizácie
železničného uzla Žilina a modernizácie trate v úseku Poprad –
Lučivná.
Popri týchto významných stavbách sa na konci roku 2021
zahájili práce pre dokončenie stavby električkovej radiály v Bratislave – Petržalka. Nezanedbateľnou službou pre odberateľov je
aj zabezpečovanie prieskumov, procesov EIA, inžinierskej činnosti,
ako aj náročné majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pre
stavby dopravnej infraštruktúry.
Kvalita, komplexnosť, serióznosť v obchodných vzťahoch
a celková firemná kultúra je základom pre dlhodobé popredné postavenie našej spoločnosti na trhu projektových, konzultačných
a inžinierskych činností pri príprave stavieb na Slovensku.

Milé kolegyne a kolegovia,

spoločnosť REMING CONSULT a.s. aj vďaka Vám v roku 2021
dosiahla svoje ciele, dlhodobé plány a úspechy. Vaša náklonnosť
nás zaväzuje naďalej klásť dôraz na garanciu kvality poskytovaných
služieb, na ich komplexnosť a progres, aby sme boli pre Vás aj v budúcnosti tým najlepším partnerom v projektovej a inžinierskej príprave stavieb.

najmä vďaka Vám bol rok 2021 nadmieru úspešný, a to napriek
pretrvávajúcej pandemickej situácii v priebehu celého roka. Vážim
si Vašu lojalitu, pochopenie, akceptáciu a spoluprácu, ako aj pomoc
pri zavádzaní potrebných zmien v našej spoločnosti za podpory jediného akcionára SUDOP GROUP a.s.. Ďakujem Vám za nasadenie,
ochotu a zodpovednosť.

Budúci rok sa bude niesť v znamení 25. výročia založenia spoločnosti
REMING CONSULT a.s. a som nesmierne rád, že môžem byť súčasťou
tohto dosiahnuteľného míľnika!

Ing. Dalibor Krupa,
Predseda predstavenstva spoločnosti REMING CONSULT a.s.
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1

Všeobecné údaje
o spoločnosti

1.1. Identifikačné údaje
Obchodný názov:			
REMING CONSULT a.s.
Sídlo spoločnosti:			
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
Právna forma:			
akciová spoločnosť
Zápis v obchodnom registri:		
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1532/B
Štatutárny orgán:			
Predstavenstvo spoločnosti
Deň zápisu:			
9.októbra 1997
IČO: 				35729023
IČ DPH: 				SK2020250958
Bankové spojenie: 			
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia a.s.,
					pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 			
IBAN: 				
BIC (SWIFT): 			

6616131006/1111
SK54 1111 0000 0066 1613 1006
UNCRSKBX

Estakáda nad
Nosickou priehradou
Investor: ŽSR
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1.2. Predmet činnosti


projektovanie stavieb dopravných – koľajová doprava v komplexnej profesijnej
skladbe,



projektovanie stavieb dopravných – pozemné komunikácie,



projektovanie stavieb pozemných,



projektovanie stavieb – technické vybavenie stavieb
(vykurovanie a zdroj tepla, vzduchotechnika, zdravotechnika, technologické zariadenia, zariadenia na distribúciu
technických plynov, elektrické silové
zariadenia a rozvody NN, bleskozvody,
elektroinštalácie silové a slaboprúdové,
elektrické oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia a rozvody),



spracovanie štúdií (technické štúdie,
štúdie realizovateľnosti atď.),



posudzovanie vplyvov stavieb na životné
prostredie EIA, SEA



inžinierska činnosť:

•

zabezpečenie výberov stavenísk a
vstupných podkladov,
prieskum inžinierskych sietí,
zabezpečenie všetkých druhov prieskumov,
zabezpečenie komplexnej činnosti smerujúcej k vydaniu rozhodnutí v
zmysle stavebného zákona (vrátane
špeciálnych stavebných úradov – cestný, vodohospodársky, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy a iné),

•
•
•



statické výpočty nosných konštrukcií
stavieb,



majetkovoprávne vysporiadanie (vrátane geometrických plánov),



konzultačná činnosť v stavebníctve –
technická asistencia,



geodetické a kartografické práce,



výkon činnosti autorského dohľadu,



výkon činnosti stavebného dohľadu,



obstarávateľská a sprostredkovateľská
činnosť v stavebníctve,



organizovanie kurzov, školení a seminárov



poskytovanie softwaru – predaj hotových programov



počítačové služby



automatizované spracovanie údajov



organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

1.3. Poslanie a ciele
Poslanie spoločnosti

Ciele spoločnosti

REMING CONSULT a.s. má v dlhodobej stratégii ambíciu zotrvať v
pozícii lídra v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry a byť účastný na dlhodobých plánoch dopravnej politiky na Slovensku a rozvoja železničnej
a mestskej dopravy.



Komplexnosť služieb - optimalizovať štruktúru a skladbu profesií podľa
požiadaviek trhu;



Zdokonaľovať riadenie výrobných procesov a riadenie kvality služieb;

Rozvoj spoločnosti REMING CONSULT a.s. je postavený na princípoch fungujúceho systému riadenia kvality, na spoľahlivosti, odbornosti,
kreatívnosti, ekologickej disciplíne a na etike podnikania.



Zaviesť do procesov projektových prác systém BIM;



Zvyšovať efektívnosti vlastných výkonov;

Sme si vedomí, že pre napĺňanie takéhoto poslania a takýchto ambícií,
musí mať spoločnosť vybudovanú firemnú kultúru na vysokej úrovni. Od
každého zamestnanca sa preto vyžaduje vysoká odbornosť, kontinuálne
vzdelávanie, bezpodmienečná akceptácia ochrany životného prostredia,
dodržiavania platných noriem, predpisov, zákonov a kultúra vystupovania.



Zabezpečiť trvalý ekonomický rast a dosahovanie primeraného zisku;



V personálnej oblasti zabezpečiť vysokú kvalitu, vedomostný rast a stabilitu kádrov;



Trvalo budovať firemnú kultúru;



Vytvárať kvalitné pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov;



Upevňovať pozíciu na Slovenskom trhu projektovej služby;



Zabezpečovať kontinuálny technický rozvoj a kybernetickú bezpečnosť;

Výsledkom musí byť v každom prípade spokojný zákazník, stabilne
dobrá pozícia spoločnosti a uznanie v odborných kruhoch, rešpekt u konkurencie a renomé na verejnosti.
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1.4. Certifikáty a oprávnenia
REMING CONSULT a.s. je vlastníkom viacerých certifikátov
a oprávnení.

14001:2016 a STN EN ISO 45001:2019 EN ISO 14001:2019. Certifikáty
podľa noriem STN EN ISO sú platné do 31.07.2024.

Okrem certifikátov o spôsobilosti na vykonávanie činností uvedených v predmete podnikania podľa Obchodného registra, vyplývajúcich z platnej legislatívy v Slovenskej republiky, spoločnosť má od
roku 2002 zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001:2016. Od roku 2010 má spoločnosť zavedený a udržiavaný aj systém manažérstva environmentu
a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedajúci požiadavkám noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO

REMING CONSULT a.s. je vedená na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky v zozname odborne spôsobilých právnických osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore činnosti 2 g doprava.
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Od roku 2018 má spoločnosť pridelenú Licenciu na prevádzkovanie technickej služby č.PT 002715 povolenou Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Bratislave.

1.5. Členstvo v organizáciách
REMING CONSULT a.s. pôsobí a je členom vo viacerých profesijných
a stavovských organizáciách :



Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE),



Slovenská tunelárska asociácia,



Slovenská pobočka Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti



BIM asociácia Slovensko,



PSKD, Občianske združenie

má svoje zastúpenie :



v Slovenskej komore stavebných inžinierov,



v Slovenskej komore architektov,



v Komore geodetov a kartografov,



v Asociácii stavebných cenárov,

1.6. Kontakty
E-mail: reming@reming.sk

Sídlo a stredisko v Bratislave

Stredisko v Žiline

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3

Hollého 6, 010 01 Žilina
( od 01.06.2021 )

E-mail: reming@reming.sk
Tel.: 00 421 2 / 55 56 61 61
55 56 61 66
Fax: 00 421 2 / 55 56 61 44
Tel. ŽSR: 920 / 2220
Fax ŽSR: 920 / 2522

BA ZA

E-mail: reming@za.reming.sk
Tel.: 00 421 41 / 701 07 10
701 07 11
Fax: 00 421 41 / 701 07 12

Projekt THU Nové Zámky v realizácii
Investor: ZSSK
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2

Hodnotenie uplynulého
obdobia

V

roku 2021 stála pred vedením spoločnosti náročná
úloha vysporiadať sa s nárastom počtu zákaziek,
z dôvodu „nadobudnutia účinnosti“ už uzatvorených zmlúv z predchádzajúceho obdobia, resp.
zvyšovania rozvoja a modernizácii železničnej
a mestskej infraštruktúry na Slovensku. Je úspechom, že sa výrobné kapacity podarilo stabilizovať a naplno a kontinuálne vyťažiť počas celého roka 2021. Bolo to samozrejme vďaka
projektovým prácam, inžinierskej činnosti a autorského dozoru na
už rozbehnutých zákazkách pre Železnice Slovenskej republiky, pre
Železničnú spoločnosť Slovensko a.s., ale aj vďaka zákazkám pre
mestá Bratislava, Košice, Žilina, resp. pre menších odberateľov projektovej služby.

Ekonomické výsledky spoločnosti preto boli nad očakávanie.
Objem výroby (výnosy) výrazne stúpli medziročne o 53 %, spoločnosť dosiahla zisk po zdanení 378 tisíc eur. Po celý rok 2021 bol
zabezpečený cash flow, s včasnou platobnou schopnosťou.
Investície do technického rozvoja boli v roku 2021 na primeranej úrovni podľa nevyhnutnej potreby. Hlavným cieľom bolo dosiahnuť vybavenie všetkých pracovísk systémovo HW a SW, aj pre
implementáciu systému BIM. Vzdelávanie prebiehalo podľa potreby, zväčša prezenčnou formou cez systém teams.
Sociálne a mzdové podmienky pre zamestnancov boli zabezpečené v plnej miere. Spoločnosť zachovala všetky dostupné bonusy.
V roku 2021 priemerné základné mzdy zamestnancov boli upravované individuálne, hlavne pre stabilizáciu rozhodujúcich zamestnancov.

Tržby z predaja služieb a výsledky hospodárenia po zdanení od roku 2017 do 31. 12. 2021 (EUR)
tržby
hospodársky výsledok po zdanení

10 191 583

8 183 030
7 431 134
5 695 791

318 141

531 857

531 857

2021

2020

2019

2017

2018

3 598 809

113 036

378 077

2.1. Výroba a obchod
2.1.1. Trh a štruktúra zákazníkov
Aj v roku 2021 pokračoval proces stagnácie až recesie z predchádzajúcich rokov v modernizácii železničnej infraštruktúry, ale
aj v modernizácii električkových tratí, teda v oblastiach nášho hlavného záujmu v predmete podnikania. Záujem a dopyt po projektových a inžinierskych službách aj v roku 2021, vyjadrený množstvom
a objemom vypísaných hlavne verejných súťaží, naďalej klesal. Dôkazom toho je konštatovanie, že v priebehu roka nebola vypísaná
žiadna väčšia verejná súťaž na projektové práce modernizácie, alebo novostavby v oblasti železničnej infraštruktúry.
Vyhlásené súťaže pre Železnice Slovenskej republiky na projektové služby boli len na prípravu menších stavieb a rekonštrukcií, resp. obnovu krátkych traťových úsekov. Vzhľadom na ponuku
a záujem sa ceny dostávali v súťaži väčšinou na úroveň pod predpo-
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kladanú hodnotu zákazky, resp. až do „minimalizácie cien“, s cieľom
záujemcov udržať zamestnanosť a pokryť aspoň z časti náklady s víziou, že Plán obnovy a vypracovaná stratégia, resp. koncepcia modernizácie a obnovy železničnej infraštruktúry na roky 2021-2027
poskytne nové možnosti a zákazky projekčným spoločnostiam.
Preto bolo veľmi dôležité zachovať už existujúce obchodné vzťahy
a súčasne hľadať a rozvíjať nové obchodné vzťahy.
Našim rozhodujúcim zákazníkom aj v roku 2021 boli napriek
stagnácii v príprave modernizácie železničných koridorov a železničnej infraštruktúry všeobecne, Železnice Slovenskej republiky,
resp. ich dodávatelia stavieb. Medzi dôležitých zákazníkov v roku
2021 patril Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, mesto Košice, mesto
Žilina, Dopravný podnik mesta Bratislavy a Žiliny.

2.1.2. Rozhodujúce zákazky v roku 2021
Výrobné kapacity sa darilo naplniť počas celého roku takmer
na maximum. Základom boli uzatvorené zmluvy v predchádzajúcich rokoch, vďaka ktorým plynule pokračovala projektová príprava, autorský dozor a tvorba dokumentácie skutočnej realizácie stavieb na prebiehajúcich stavbách modernizácie koridorových tratí,
ale aj na modernizácii električkových tratí v Bratislave.
Nové zákazky pomohli vykryť vo výrobe ešte voľný priestor,
medzi ktoré patrili hlavne projekty pre Železnice Slovenskej republiky. Hlavnými získanými zákazkami boli v roku 2021 projekty pre ŽSR
„Komplexná rekonštrukcia mostného objektu Marchegg – DNV“ a
„TIOP 6 Ružinov zastávka“, pre Zhotoviteľov stavieb realizačné dokumentácie „THÚ Nové Zámky, THÚ Zvolen a THÚ Humenné“, pre
mesto Žilina „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“ a pre
DPMB „Modernizácia údržbovej základne, 3.etapa – Jurajov Dvor“.

Najvýznamnejšie zákazky a vykonávané činnosti:

•



•

•


Príprava a realizácia stavieb pre Železnice Slovenskej republiky

•


Modernizácia železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá
(dĺžka 18 km)
V roku 2021 pokračovala realizácia tejto technicky náročnej a jedinečnej stavby s investičnými nákladmi 365 mil.€, na ktorej vykonávame:
› autorský dozor;
› projekty skutočnej realizácie stavby;
› spolupôsobenie na inžinierskej činnosti a majetkovoprávnom
vysporiadaní nehnuteľností
Stavba bola daná koncom roka 2021 do predčasného užívania.


•


•

Modernizácie železničnej trate Devínska Nová Ves – Kúty – št. hr.
SR/ČR (dĺžka cca 40km, okrem úseku ŽST Malacky mimo – ŽST
Kúty vrátane) – príprava stavby podľa zmluvných podmienok pre
výstavbu FIDIC - Žltá kniha pre Zhotoviteľa stavby „Združenie JV
ICM - Váhostav SK“
› Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce (DSZ)
› Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
› Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
(DSPRS)

ŽSR, Komplexná rekonštrukcia mostného objektu Marchegg –
DNV
› Oznámenie o zmene pre proces EIA
› Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce (DSZ)
› Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné (dĺžka 40
km)
› inžinierska činnosť a majetkovoprávne usporiadanie pre získanie stavebných povolení
Implementácia GSM-R do siete ŽSR v úseku Žilina – Košice – Čierna
nad Tisou

›
›
•


Modernizácia železničného uzla Žilina (dĺžka 13 km)
Táto ďalšia významná stavba s investičnými nákladmi 332 mil. € pokračuje v realizácii od decembra 2020, na stavbe vykonávame:
› autorský dozor;
› projekty skutočnej realizácie stavby;
› spolupôsobenie na inžinierskej činnosti a majetkovoprávnom
vysporiadaní nehnuteľností

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), stavba A, stavba B
inžinierska činnosť pre získanie stavebných povolení

Niektoré menšie stavby pre Železnice Slovenskej republiky
vypracovanie dokumentácií stavebných zámerov verejných
prác (DSZ) a inžinierska činnosť pre vydanie stavebných povolení, ako napr.:
• ŽST Fiľakovo – Výhybňa Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel.
spodku
• ŽST Trnovec n/V – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č.1 a 2
• Šelpice – Boleráz, komplexná rekonštrukcia koľaje č.1

›

Príprava a realizácia stavieb pre Magistrát hl.m. SR Bratislava, mesto Košice a mesto Žilina


•

Modernizácia železničnej trate v úseku Poprad Tatry - Lučivná (dĺžka 13 km)
› inžinierska činnosť a majetkovoprávne usporiadanie pre získanie stavebných povolení
› autorský dozor;
› projekty skutočnej realizácie stavby;


•

Modernizácia železničnej trate v úseku Kysak – Krompachy (dĺžka
30 km)
› posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie – proces EIA


•

Modernizácia železničnej trate Krásno nad Kysucou – Čadca –
štátna hranica s Českom (dĺžka 17 km)
› inžinierska činnosť a majetkovoprávne usporiadanie pre získanie stavebných povolení na 3.etape
› spolupráca so Železnicami Slovenskej republiky na výbere zhotoviteľa stavby
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•

•

•


•


Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály
autorský dozor

›

Nosný systém MHD, 2.etapa Bosákova ulica – Janíkov dvor
autorský dozor

›

Modernizácia električkových tratí v Košiciach, 2. etapa
Zabezpečenie prieskumov
Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce (DSZ)
Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

›
›
›
›

Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline
› Zabezpečenie prieskumov
› Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce (DSZ)
› Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Východný portál Tunela Diel,
pohľad z Nosickej estakády
Investor: ŽSR

2.1.3. Významní odberatelia (v abecednom poradí)
Názov spoločnsoti

Sídlo spoločnosti

DOPRAVOPROJEKT a.s.

Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava

ICM S.P.A., orgnizačná zložka

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

J & T REAL ESTATE, a.s.

Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava

Mesto Košice

Trieda SNP 48, 040 01 Košice

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

METROSTAV a.s., Organizačná zložka Bratislava

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

SUDOP Košice a.s.

Žriedlova 1 040 01 Košice

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.

Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

2.1.4. Významní dodávatelia ( v abecednom poradí)
Názov spoločnsoti

Sídlo spoločnosti

ALAM s.r.o.

Nezábudkova 40, 821 01 Bratislava

BBF ELEKTRO

Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves

BETAMONT

J.Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

BEŤKOPROJEKT, s.r.o.

A.Bernoláka 1433/38, 034 01 Ružomberok

CEMOS, s.r.o.

Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava

CAD-ECO a.s.

Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava

DAQE SLOVAKIA

Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

DELTES spol. s r.o.

Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava

DHI Slovakia

Hattalova 12, 831 03 Bratislava

DOPRAVOPROJEKT a.s.

Kominárska 141/2,4,, 832 03 Bratislava

DPP Žilina

Kominárska 141/2,4,, 832 03 Bratislava

DRAWTECH, s.r.o.

Doležalova 15C, 821 04 Bratislava

EX PROJEKT

Heršpická 758/13, 619 00 Brno-Štyřice, ČR

GEO-KOD, s.r.o.

Žitná 21, 831 06 Bratislava

Geoexperts, s.r.o.

Smaragdová 3, 010 09 Žilina

GEOSYS

Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava

HADE s.r.o.

Jarabinková 8D, 821 09 Bratislava

INSET s.r.o.

Bytčická 72, 010 01 Žilina

IS Projekt, s.r.o.

Hlavná 26, 900 31 Stupava

KLUB ZPS

V.Tvrdého 23, 010 01 Žilina

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.

Legionárska 8, 772 00 Olomouc, ČR

PRIVEL

Palkovičova 4, 040 01 Košice

PRO INVEST, s.r.o.

Kuzmányho 8428/20 A, 010 01 Žilina

PROMA INVEST

Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina

PROJEKT SIGNAL, s.r.o.

Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava

SMART SYNERGY

Edisonova 32, 821 04 Bratislava

SORBUS, s.r.o.

Magurská 6140/43, 974 11 Banská Bystrica

STOSMOL, s.r.o.

Krásné Březno U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, ČR

SUDOP Košice a.s.

Žriedlová 1, 040 01 Košice

VALBEK & PRODEX spol. s r.o.

Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
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2.2. Dcérska spoločnosť
Hlavným významným dodávateľom projektovej služby bola
dcérska spoločnosť SUDOP Košice a.s., ktorej jediným akcionárom je
spoločnosť REMING CONSULT a.s. SUDOP Košice a.s. ukončila hospodársky výsledok so ziskom 88 875 eur po zdanení, pri výnosoch
z hospodárskej činnosti 1 366 408 eur. Rozhodujúcimi zákazkami boli

modernizácia električkových tratí v Košiciach, 2. etapa, elektrifikácia
trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, či výkony autorského dohľadu na stavbách Železníc Slovenskej republiky – modernizácia trate
Poprad – Lučivná alebo rekonštrukcia ozubnicovej trate Štrba – Štrbské Pleso. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2.3. Technický rozvoj a kvalita
Po úspešnom nasadení technológií podporujúcich prácu v BIM
v minulých rokov sa v roku 2021 rozbehlo ich využívanie a určitá časť
z významných projektov sa spracovávala v tomto systéme. Toto si vyžiadalo ďalšie investície do hardvéru a softvéru, ktoré boli priebežne
počas celého roka realizované. Okrem toho prebiehala štandardná
obnova technického vybavenia pracovísk projektantov a vybavenia
geodetov, ako aj obnova vozového parku a doplnenie a obnova serverovní. Vzdelávanie sa okrem povinných a štandardných školení sústreďovalo na schopnosti výrobných pracovníkov používať techno-

lógie pre prácu v BIM, keďže ich znalosť nie je v rámci každej profesie
na rovnakej úrovni.
Po úspešnej recertifikácii systému riadenia kvality podľa STN EN
ISO 9001:2016 a certifikátu, ktorý potvrdzuje zavedenie a udržiavanie systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO
14001:2016 bola v roku 2021 obnovená príprava na budúci dohľad.
Systémy spoľahlivo fungovali a nebola zaznamenaná žiadna oficiálna
reklamácia na poskytnuté služby.

2.4. Personálna a sociálna oblasť
Situácia sa ani v pandemickom roku 2021 na pracovnom trhu
projektových a inžinierskych prác výrazne nezmenila. Strach o pracovné miesta, ktorý sa objavil v začiatku pandémie roku 2020 sa nepotvrdil. V segmente projektových spoločností je na trhu absolútny
nedostatok technických pracovníkov. Zamestnanci a aj zamestnávateľ
sú v tomto smere obozretnejší. Spoločnosť REMING CONSULT a.s. aj
v roku 2021 vynaložila nadpriemerné úsilie pre zachovanie požadovanej kvality a kvantity zamestnancov vo firme. Stav zamestnancov bol
ku koncu roka stabilizovaný a profesijná skladba zamestnancov bola
rozložená rovnomerne v požadovanom rozsahu pre zabezpečenie
rozbehnutých zákaziek. Naďalej sa pokračuje v aktívnom vyhľadávaní
pracovníkov na neobsadené pozície.
Aj v roku 2021 REMING CONSULT a.s. posilňoval svoju silnú
stránku v informačných technológiách spoločnosti. V pandemicky
náročných obdobiach až 90% zamestnancov spoločnosti dokázalo
plnohodnotne pracovať z domu. Túto možnosť mnohí zo zamestnancov vnímajú aj ako benefit spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska
nie všetkým tento spôsob práce vyhovuje a tak sa radi vracajú do
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príjemného pracovného prostredia.
Celková situácia na Slovensku neumožnila naplno využívať veľkú
ponuku firemných benefitov a rovnako boli obmedzené aj finančné
ohodnotenia zamestnancov. Vedenie spoločnosti verí, že v najbližších rokoch sa sledované ciele stratégie dobrého personálneho marketingu budú vyvíjať pozitívne.
Počas roka bol nábor nových odborne zdatných pracovníkov
realizovaný formou inzercie na vlastnej webovej stránke a na jednom
z najvýznamnejších pracovných portálov. Naďalej ostáva nábor priamo na Slovenských technických univerzitách najdôležitejšou súčasťou aktívneho vyhľadávania nových zamestnancov.
Významný krok v zlepšení pracovného prostredia nastal presťahovaním Strediska Žilina do nových priestorov na Hollého ulici 6 v Žiline. Eliminácia veľkopriestorových kancelárií, denné svetlo pre všetky
pracovné miesta, dostupnejšie parkovanie a žiadny hluk zabezpečí
pokojné pracovné miesto a tvorivosť našich ľudí.

Železničný most nad Nosickým kanálom
Investor: ZSSK

Personálne obsadenie
Odborná spôsobilosť : Z celkového počtu zamestnancov v trvalom pracovnom pomere je 51% autorizovaných inžinierov, resp.
s osvedčeniami na vykonávanie ďalších odborných činností.

K 31.decembru 2021 pracovalo v spoločnosti celkom 66 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, 10 zamestnancov pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti, 3 osoby sú na materskej,
resp. rodičovskej dovolenke..

Pomer mužov a žien : Spoločnosť zamestnávala k koncu roka 38
mužov a 28 žien, pomer: 58 %:42 %. Ženy sú obsadzované vo vedúcich pozíciách, pri celkovom počte obsadených vedúcich funkcií (9)
mimo najvyššieho manažmentu, je aktuálny pomer 5:4 v prospech
mužov. V najvyššom manažmente je zastúpenie troch mužov..

V priebehu roku 2021 bol výrazný pohyb v personálnom zložení
spoločnosti. Počas roka nastúpilo 7 nových zamestnancov, avšak 19
osôb ukončilo pracovný pomer z viacerých dôvodov. V roku 2021
nás náhle opustil mladý kolega Juraj Fedor.
Jedna kolegyňa nastúpila na riadny starobný dôchodok.

Režijní pracovníci : Z celkového počtu 66 zamestnancov tvoria
vedúci zamestnanci a režijní zamestnanci 15,2%.

Vzdelanostná skladba : zo 66 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere je s vysokoškolským vzdelaním 91 % a 9% zamestnancov so stredoškolským vzdelaním.
Vývoj zamestnanosti REMING CONSULT a.s. od r. 2017 do 31.12.2021

celkový počet zamestnancov
zamestnanci výroby
zamestnanci režijní

83

79

76

77
72

68

67

65

66

10

2021

11

2020

11

2019

11

2018

2017

56

10

Mzdová oblasť
		
Vývoj miezd v roku 2021 mal rastúcu tendenciu predovšetkým z dôvodu zachovania si kvalitnej a perspektívnej pracovnej sily.
Vo vývoji miezd a finančného ohodnotenia zamestnancov nastala
výrazná zmena. Úpravy miezd boli vykonávané u všetkých zamestnancov v dvoch etapách, ale selektívne s dôrazom na výkonnosť, perspektívnosť a atraktivitu odboru zamestnanca. V priebehu roka 2021
bola aplikovaná nová zmena odmeňovacieho systému a bonusov
spoločnosti. Vytvorenie stabilného pracovného zázemie pre zamestnancov je motivačným prvkom a odzrkadľuje sa aj v stabilizácii a súdržnosti celého pracovného tímu.

Dlhodobým cieľom odmeňovania je vyzdvihnúť a odmeniť výnimočných zamestnancov a na druhej strane motivovať zamestnancov
s priemerným výkonom.
V zložitej finančnej situácii nám výrazne pomohla možnosť čerpania štátnej dotácie v rámci projektu „prvá pomoc“ – Opatrenie
č.3B. Poskytnutý finančný príspevok bol poskytnutý za obdobia od
februára 2021 do mája 2021. Mzdy, prémie, príslušné odvody a dane
boli vždy hradené včas.

Pracovné nasadenie zamestnancov
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Mzdové náklady od roku 2017 do 31.12.2021 ( v tis. EUR)

2 438
2 255
2 066

2 062

2021

2020

2019

2018

2017

1 737

Sociálna oblasť
Trvalá snaha o vylepšenie pracovným podmienok a poskytovanie množstva benefitov v starostlivosti o zamestnancov si spoločnosť
REMING CONSULT a.s. získava prvenstvo na trhu projektových spo-

ločností. Je to jedným zo súčasných trendov a faktorov, na ktoré prihliada stále viac zamestnancov. Príjemné pracovné prostredie dáva
možnosť sa sústrediť na prácu a zároveň pocit bezpečia..

Medzi významné bonusy patria:



finančná podpora bývania mladých zamestnancov



využívanie služobného vozidla aj na súkromné účely



príplatok na cestovné pre zamestnancov dochádzajúcich
z okresov mimo Bratislavy a Žiliny



voľné cestovné lístky na vlak v 1. triede
(v čase pandémie bez využitia)



finančný príspevok každému zamestnancovi do doplnkového
dôchodkového sporenia



naviac dva dni dovolenky pre všetkých zamestnancov
do 31.12.2021



kompletne hradený stravný lístok



vitamínové dni, káva, čaj



účelové pôžičky



lekárske prehliadky pri práci na železnici



príspevok na rekreáciu a šport a pod.



zabezpečenie celoplošného testovania na COVID-19
do 31.12.2021



firemný mobilný telefón, notebook



jednorazová odmena za získanie kolegu a iné

Spoločnosť trvalo podporuje športové a kultúrne aktivity zamestnancov, avšak aj v roku 2021 boli v zmysle nariadenia vlády podobné aktivity pozastavené.

Veríme, že tradícia všetkých úžasných spoločných podujatí
a stretnutí zamestnancov s vedením spoločnosti bude úspešne obnovená v nasledujúcich rokoch.

Rovnako boli obmedzené všetky trvalo zaužívané hromadné
firemné podujatia. V poslednej chvíli sa nám podarilo zorganizovať
aspoň spoločné firemné narodeniny so zamestnancami našej dcéry
SUDOP Košice a.s.. Všetci si vychutnali konečne spoločné stretnutie
v Demänovskej doline.

Rovnako sme cítili deficit spoločných stretnutí aj v oblasti pracovných stretnutí a porád na rôzne témy. Chýbali diskusie o technickom vybavení, o kvalite a stave pracovného prostredia, o procesoch
a atmosfére na pracoviskách. Rovnako chýbali tradičné „brainstormingy“, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou plánovania rozvoja firmy.
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24.narodeniny spoločnosti REMING CONSULT a.s.
v Demänovskej doline

Vzdelávanie a odborný rast zamestnancov
Vysoká technická úroveň, kvalita služieb a korektná spolupráca
s našimi zákazníkmi sú základným úspechom v podnikaní. Podstatou
týchto predpokladov sú samozrejme kvalifikovaní, odborne zdatní,
skúsení a vzdelaní zamestnanci. Vzdelávanie a odborný rast je dlhodobo výrazne podporovaná aktivita v spoločnosti, avšak aj túto oblasť
v roku 2021 postihla pandémia. Vzdelávanie sa realizovalo vo virtuálnej sfére a zamestnanci sa vzdelávali web seminármi priamo z domu,
alebo vlastnými prostriedkami cez internetové portály.
V roku 2021 sa zamestnanci zúčastnili medzinárodných aktivít,
a to konferencie Statika a technológie v Brne, ČR, a KONSTRUKCE
2021 v Olomouci v ČR, Workshopy pre železničný zvršok a spodok,
trakčné vedenie, cesty v Brne, ČR.
Dôraz bol kladený na aktívne vyhľadávanie vzdelávacích aktivít
samotnými zamestnancami, podporené aktivitami a ponukami vede-

nia spoločnosti. Okrem povinných a štandardných školení sa vzdelávanie čoraz častejšie smeruje na rozvoj zručností v oblasti projektovania v systéme BIM. Viacerí zamestnanci absolvovali SW školenia (
REVIT, AutoCad, Civil 3D a iné).
V roku 2021 sme sa zúčastnili testovania SW programu Open
Rail pre spoločnosť SUDOP GROUP a.s..
V trende získavania autorizačných osvedčení sa v rámci firmy
pokračovalo aj v roku 2021, vrátane spôsobilostí pre Českú republiku.
V roku 2021 bolo zabezpečené aj školenie podľa Požiadaviek normy
ISO 9001-2015.
V rámci roka 2021 bolo zrušených množstvo odborných podujatí, na ktorých zamestnanci REMING CONSULT a.s. mali pripravené
aktívne odborné vystúpenia.

2.5. Odborné a verejné aktivity
Z titulu pozastavenia všetkých hromadných odborných podujatí nemali zamestnanci možnosť prezentovať svoje skúsenosti a názory,
výsledky výskumu a vývoja, prepojenie teórie s praxou širšej verejnosti.
V roku 2021 bol spracovaný a zverejnený odborný článok s názvom
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„Zraniteľnosť krajiny ako nástroj na určenie vhodného modelu rozvoja
cestovného ruchu“ v časopise Sustianability 13(10), ISSN 2071-1050,
spoluautorkou článku bola RNDr. Monika Vyskupová, PhD. Spoločnosť nemala v roku 2021 náklady na výskum a vývoj.

2.6. Filantropia a sponzoring
V roku 2021 neboli príležitosti na zviditeľnenie spoločnosti REMING CONSULT a.s. počas verejných akcií. Finančné prostriedky sme
v rámci 1,5% z dani za rok 2020 venovali neziskovej organizácii PLAMIENOK n.o. Sme si vedomí, že filantropia a sponzoring vždy do-

tvárali charakter spoločnosti a posilňovali firemnú kultúru. Z minulých
období nám zotrvala len podpora športu počas celého roka a to:

 Národné tenisové centrum,
 Club Penati Bratislava

2.7. Vzťah k životnému prostrediu
Súčasťou politiky spoločnosti REMING CONSULT a.s. je aj ochrana životného prostredia, ktorá dotvára našu firemnú kultúru. Spoločnosť REMING CONSULT a.s. spĺňa podmienky certifikátu o zavedení
a udržiavaní systému environmentálneho manažérstva, zodpovedajúcemu požiadavkám STN EN ISO 14001:2016.
Chrániť životné prostredie je aj jednou z vnútorných úloh spoločnosti. Téma životného prostredia, vzťahu k nemu a jeho ochrany
je jednou z najdôležitejších pre REMING CONSULT a.s.. Spoločnosť

pristupuje z pohľadu odborného garanta pri spracovaní štúdií o dopade projektov na životné prostredie ako aj aktívnou environmentálnou
politikou v rámci firmy a medzi zamestnancami. Separovanie bežného odpadu, ale aj ekologická likvidácia nebezpečných odpadov, ktoré
vznikajú v rámci výrobného procesu je samozrejmosťou. Využívanie
verejnej dopravy v čase pandémie bolo zložitejšie, no zamestnanci
preferujú na ceste za prácou a na služobné cesty predovšetkým koľajovú dopravu, niektorí bicykle, ale aj kolobežky.

2.8. Informácie o spoločnosti v médiách
Hospodárske výsledky spoločnosti REMING CONSULT a.s. sú verejne dostupné na webovej stránke firmy a sú pravidelne zverejňované
v odborných ekonomických časopisoch, čo je známkou kultúry firmy
a jej transparentnosti. Výsledky spoločnosti za rok 2021 budú vyhodnotené v rámci TOP rebríčka projektových spoločností v odborných
časopisoch.

Železničný most
nad Nosickým kanálom
– trámová oceľová konštrukcia
vystužená oblúkom
Investor: ŽSR
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3

Predpoklady budúceho
vývoja spoločnosti

V

ývoj na trhu projektových a inžinierskych činností
v roku 2021 postavil vedenie spoločnosti REMING
CONSULT a.s. pred viaceré dôležité výzvy. Po dôkladnej analýze jednotlivých zákaziek sa podarilo
výrazným spôsobom zvýšiť vlastné kapacity výkonov spoločnosti, a tým zároveň zabezpečiť plynulú
a rovnomernú vyťaženosť jednotlivých zamestnancov. V tomto čase
bol taktiež vyhradený čas na implementáciu systému BIM do projektovania, z čoho bude spoločnosť a jej zamestnanci ťažiť v ďalšom
období, keďže tento trend je nezvratný.
Profesijná a veková štruktúra zamestnancov spoločnosti REMING CONSULT a.s. vytvára vhodné podmienky pre kvalitnú prácu
a pre príjemné pracovné prostredie. Osobnostný a profesijný rast
zamestnancov, ktorý firma výrazne podporuje v spojení s ich odbornosťou a skúsenosťami by mali byť zároveň zárukou jej napredovania
a schopnosti vysporiadať sa s novými výzvami na trhu, ktorou je napríklad už zmienený systém projektovania v BIM.
Rok 2022 bude vychádzať z dostatočnej zazmluvnenosti zákaziek, spoločnosť očakáva opäť nárast tržieb až do výšky 13 mil. eur.
Tento trend bude taktiež závisieť od správcov železničnej infraštruktúry, mestskej koľajovej a trolejbusovej dopravy a ostatných odberateľov. Očakávame znovu naštartovanie projektov, ktorých progres
bol v minulosti utlmený. Ďalšiu spoluprácu plánujeme rozvíjať s magistrátmi krajských miest, vyššími územnými celkami ako aj súkromnými developermi, ktorí začínajú zohrávať na tomto trhu čoraz dôležitejšiu úlohu.

Vedenie spoločnosti REMING CONSULT a.s. svoju stratégiu
smeruje k rozloženiu rizík a k hľadaniu nových obchodných príležitostí u iných obstarávateľov. Obchodné aktivity firmy preto pokračujú v prieskume trhu „neželezničného“ charakteru, hlavne v odbore
pozemných stavieb. Kladie sa dôraz na marketing a na prezentáciu
komplexnosti a kvality ponúkaných služieb, na požívanú autoritu,
ktoré môžu prispieť k osloveniu nových zákazníkov.
REMING CONSULT a.s. je stabilnou a trvalo sa rozvíjajúcou spoločnosťou, s výbornou personálnou základňou a úspešnou budúcnosťou.
Dlhoročné skúsenosti, odborné referencie, nadštandardné vzťahy s technickými univerzitami, s vedeckými inštitúciami a vždy etické
a seriózne partnerské vzťahy so sesterskými spoločnosťami pod gesciou jediného akcionára SUDOP GROUP a.s., vytvárajú spoločnosti
všetky predpoklady naďalej sa rozvíjať a byť lídrom na trhu projektových, inžinierskych a konzultačných činností na Slovensku.
Po skončení účtovného obdobia k 31.12.2021 do dňa zostavenia
účtovnej závierky, nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia za rok 2021. Vojenský konflikt na Ukrajine
do termínu zostavenia účtovnej závierky zatiaľ neovplyvnil žiadnym
spôsobom činnosť a obchodnú produkciu spoločnosti a nemá vážne
negatívne dopady na pokračovanie spoločnosti v podnikaní.

Predstavenstvo spoločnosti
zľava: Ing. Jozef Nižňan, podpredseda predstavenstva
Ing. Branislav Hudák, člen predstavenstva
Ing. Dalibor Krupa, predseda predstavenstva
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Organizačná štruktúra

10 - Úsek Generálneho riaditeľa

21 - Oddelenie ekonomiky,
personalistiky a hospod.
správy

11 - Úsek kancelárie
generálneho riaditeľa

11 - Kontroling

Predstavenstvo

11 - Médiá

22 - Odelenie stratégie
11 - Právnik

11 - Asistentky GR + VS

11 - Marketing

12 - Manažér kvality (ISO)

51 - Úsek technického riaditeľa

23 - Oddelenie
informačných technológií

31 - Úsek výrobného riaditeľa

41 - Úsek obchodného riaditeľa

SUDOP Košice, a.s.

42 - Oddelenie prípravy
a zmluvných vzťahov

52 - BIM

53 - metrológ

32 - Stredisko Bratislava

33 - Stredisko Žilina

31 - Oddelenie inžinierskej
činnosti a MPV

Asist. Bratislava

Asist. Žilina

Koľaje

Cesty

Inžinierska činnosť BA

Inžinierska činnosť ZA

Koľaje

Cesty

Mosty

Geotech. a
tunely

MPV BA

MPV ZA

Mosty

Oznamovacie zariadenia,
elektrika, trakcia

Zabezpečovacie
zariadenia

Inžinierske siete

Pozemné stavby

Technológia

Pozemné stavby

Geodeti

Autorský dohľad
a stavebný dozor

Rozpočty

Oznamovacie zariadenia,
elektrika, trakcia

Životné prostredie

Rozpočty
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Zloženie štatutárnych orgánov spoločnosti

Predstavenstvo

Dozorná rada

Ing. Dalibor Krupa
predseda

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda

Ing. Jozef Nižňan
podpredseda

Ing. Štěpán Vosáhlo
podpredseda

Ing. Branislav Hudák
člen

Ing. Zuzana Vaškovičová
člen

Ing. Jan Sellner
člen

Ing. Peter Hvizdoš
člen

Manažment spoločnosti platný ku dňu zostavenia Výročnej správy
Predstavenstvo spoločnosti
Ing. Dalibor Krupa				
Ing. Jozef Nižňan

			

Ing. Branislav Hudák				

› predseda Predstavenstva
› podpredseda Predstavenstva
› člen Predstavenstva

Úsek generálneho riaditeľa (10)
Ing. Dalibor Krupa				

› generálny riaditeľ

Úsek kancelárie generálneho riaditeľa (11)
RNDr. Želmíra Greifová			
› riaditeľka úseku
Oddelenie ekonomiky, personalistiky a hospodárskej správy (21)
Mgr. Viera Bednáriková
			
› vedúca oddelenia
Oddelenie stratégie (22)
Neobsadená vedúca pozícia

Oddelenie informačných technológií (23)
Neobsadená vedúca pozícia

Výrobný úsek (31)
Ing. Jozef Nižňan		

		

Ing. Zuzana Vaškovičová

		

Ing. Martin Vangel

			

Ing. Jozef Bobáň				

› výrobný riaditeľ
› vedúca Strediska Bratislava
› vedúci Strediska Žilina
› vedúci oddelenia IČ a MPV

Obchodný úsek (41)
Ing. Branislav Hudák				

› obchodný riaditeľ

Oddelenie prípravy a zmluvných vzťahov (42)
Ing. Marta Turanská				
› vedúca oddelenia
Technický úsek (51)
Neobsadená vedúca pozícia
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Ekonomické ukazovatele
a finančná situácia

5.1. Účtovná závierka
(v EUR)

(v EUR)

2020

2021

auditované

auditované

Spolu majetok (01)

6 219 815

10 091 496

A.

Neobežný majetok (02)

1 003 335

1 049 173

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (03)

14 424

11 055

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj (04)

0

0

2.

Softvér (05)

14 424

11 055

3.

Oceniteľné práva (06)

0

0

4.

Goodwill (07)

0

0

5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (08)

0

0

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (09)

0

0

7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (10)

0

0

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok (11)

426 458

389 394

A.II.1.

Pozemky (12)

24 596

24 596

2.

Stavby (13)

191 063

184 481

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (14)

210 799

177 187

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (15)

0

0

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (16)

0

0

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (17)

0

0

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (18)

0

3 130

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (19)

0

0

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku (20)

0

0

A.III.

Dlhodobý finančný majetok (21)

562 453

648 724

A.III.1.

Podielové cenné papiera a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (22)

562 453

648 724

2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných
jednotkách (23)

0

0

3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (24)

0

0

4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (25)

0

0

5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (26)

0

0

Súvaha
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6.

Ostatné pôžičky (27)

0

0

7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (28)

0

0

8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (29)

0

0

9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (30)

0

0

10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (31)

0

0

11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (31)

0

0

B.

Obežný majetok (33)

5 018 769

8 828 374

B.I.

Zásoby (34)

2 004 126

4 298 780

B.I.1.

Materiál (35)

0

0

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (36)

2 004 126

4 298 780

3.

Výrobky (37)

0

0

4.

Zvieratá (38)

0

0

5.

Tovar (39)

0

0

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby (40)

0

0

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (41)

1 342

441 729

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (42)

0

413 941

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (43)

0

0

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám (44)

0

15 930

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (45)

0

398 011

2.

Čistá hodnota zákazky (46)

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (47)

0

0

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným
jednotkám (48)

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (49)

0

0

6.

Pohľadávky z derivátových operácií (50)

0

0

7.

Iné pohľadávky (51)

0

0

8.

Odložená daňová pohľadávka (52)

1 342

27 788

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (53)

2 432 221

2 374 913

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku (54)

2 337 997

2 374 038

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (55)

845

399 574

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám (56)

179 094

181 142
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2 158 058

1 793 322

Čistá hodnota zákazky (58)

0

0

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (59)

0

0

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným
jednotkám (60)

0

0

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (61)

0

0

6.

Sociálne poistenie (62)

0

0

7.

Daňové pohľadávky a dotácie 63)

93 439

0

8.

Pohľadávky z derivátových operácií (64)

0

0

9.

Iné pohľadávky (65)

785

875

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet (66)

0

0

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (67)

0

0

2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných
jednotkách (68)

0

0

3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (69)

0

0

4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (70)

0

0

B.V.

Finančné účty (71)

581 080

1 712 952

B.V.1

peniaze (72)

30 025

24 397

2.

Účty v bankách (73)

551 055

1 688 555

C.

Časové rozlíšenie súčet (74)

197 711

213 949

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé (75)

91 570

60 159

2.

Náklady budúcich období krátkodobé (76)

106 141

153 790

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé (77)

0

0

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (78)

0

0

Spolu vlastné imanie a záväzky (79)

6 219 815

10 091 496

A.

Vlastné imanie (80)

3 008 166

3 362 036

A.I.

Základné imanie (81)

99 600

99 600

A.I.1.

Základné imanie (82)

99 600

99 600

2.

Zmena základného imania (83)

0

0

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (84)

0

0

A.II.

Emisné ážio (85)

0

0

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (86)

0

0

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (57)

2.
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20 182

20 182

0

0

20 182

20 182

Ostatné fondy zo zisku (90)

0

0

A.V.1.

Štatutárne fondy (91)

0

0

2.

Ostatné fondy (92)

0

0

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až r.96)

204 932

291 203

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (94)

204 932

291 203

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (95)

0

0

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rzdelení (96)

0

0

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r.98+r.99

2 570 416

2 572 974

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (98)

2 570 416

2 572 974

2.

Neuhradená strata minulých rokov 99)

0

0

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (100)

113 036

378 077

B.

Záväzky (101)

3 211 649

6 729 460

B.I.

Dlhodobé záväzky (102)

61 654

118 944

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (103)

0

56 422

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (104)

0

9 600

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okren záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (105)

0

0

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (106)

0

46 822

2.

Čistá hodnota zákazky (107)

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (108)

0

0

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (109)

0

0

5.

Ostatné dlhodobé záväzky (110)

14 351

19 974

6.

Dlhodobé prijaté preddavky (111)

0

0

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (112)

0

0

8.

Vydané dlhopisy (113)

0

0

9.

Záväzky zo sociálneho fondu (114)

47 303

40 901

10.

Iné dlhodobé záväzky (115)

0

0

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (116)

0

0

A.IV.

Zákonné rezervné fondy (87)

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (88)

2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (89)

A.V.
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0

1 647

5 345

8 874

Zákonné rezervy (119)

0

0

2.

Ostatné rezervy (120)

5 345

8874

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (121)

0

0

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r.122)

2 071 355

5 244 997

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku súčet (r.123)

1 144 294

2 395 475

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (124)

342 202

924 265

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (125)

280 389

373 377

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (126)

521 703

1 097 833

2.

Čistá hodnota zákazky (127)

0

0

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (128)

0

50 855

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (129)

425 290

1 890 872

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (130)

196 000

296 478

6.

Záväzky voči zamestnancom (131)

100 274

236 242

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (132)

67 807

150 423

8.

Daňové záväzky a dotácie (133)

112 554

202 660

9.

Záväzky z derivátových operácií (134)

0

0

10.

Iné záväzky (135)

25 136

21 992

B.V.

Krátkodobé rezervy (136)

10 062

168 670

B.V.1.

Zákonné rezervy (137)

4 042

58 306

2.

Ostatné rezervy (138)

6 020

110 364

B.VI.

Bežné bankové úvery (139)

1 063 233

1 187 975

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci (140)

0

0

C.

Časové rozlíšenie súčet (141)

0

0

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (142)

0

0

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (143)

0

0

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (144)

0

0

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (145)

0

0

12.

Odložený daňový záväzok (117)

B.II.

Dlhodobé rezervy (118)

B.II.1.
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Výkaz ziskov a strát

(v EUR)

(v EUR)

2020

2021

auditované

auditované

*

Čistý obrat (01)

3 598 809

8 183 029

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (02)

5 046 652

10 689 515

I.

Tržby z predaja tovaru (03)

1 217

26 154

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (04)

0

0

III.

Tržby z predaja služieb (05)

3 597 592

8 156 876

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (06)

1 347 033

2 294 655

V.

Aktivácia (07)

0

0

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (08)

88 652

14 885

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (09)

12 158

196 945

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu (10)

4 838 084

10 115 595

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (11)

1 218

25 187

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (12)

87 457

111 415

C.

Opravné položky k zásobám (13)

0

0

D.

Služby (14)

1 940 671

6 421 702

E.

Osobné náklady (15)

2 446 274

3 334 607

E.1.

Mzdové náklady (16)

1 737 294

2 255 586

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (17)

0

164 318

3.

Náklady na sociálne poistenie (18)

636 569

840 167

4.

Sociálne náklady (19)

72 411

74 536

F.

Dane a poplatky (20)

50 325

40 042

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému
majetku (21)

130 169

104 826

G.1.

Odpisy dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (22)

130 169

104 826

2.

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku (23)

0

0

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (24)

76 225

0

I.

Opravné položky k pohľadávkam (25)

0

5 184

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť (26)

105 745

72 632

***

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (27)

208 568

573 920

*

Pridaná hodnota (28)

2 916 496

3 919 381

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu (29)

466

5 943

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (30)

0

0
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IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku (31)

0

0

IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (32)

0

0

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (33)

0

0

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (34)

0

0

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (35)

0

0

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (36)

0

0

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených
účtovných jednotiek (37)

0

0

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (38)

0

0

XI.

Výnosové úroky (39)

367

0

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (40)

0

0

2.

Ostatné výnosové úroky (41)

367

0

XII.

Kurzové zisky (42)

99

5 788

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (43)

0

0

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (44)

0

155

**

Náklady na finančnú činnosť spolu (45)

50 407

87 829

K.

Predané cenné papiere a podiely (46)

0

0

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (47)

0

0

M.

Opravné položky k finančnému majetku (48)

0

0

N.

Nákladové úroky (49)

9 676

46 821

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (50)

290

19 299

2.

Ostatné nákladové úroky (51)

9 386

27 522

O.

Kurzové straty (52)

7 683

1 313

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (53)

0

0

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (54)

33 048

39 695

***

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (55)

-49 941

-81 886

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (56)

158 627

492 034

R.

Daň z príjmov (57)

45 591

113 957

R.1.

Daň z príjmov - splatná (58)

40 603

138 756

2.

Daň z príjmov - odložená (59)

4 988

-24 799

S.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (60)

0

0

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (61)

113 036

378 077
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5.2. Štruktúra aktív

EUR
11 055

Dlhodobý nehmotný majetok (0,1 %)
Dlhodobý hmotný majetok (3,9%)

389 394

Dlhodobý finančný majetok (6,4 %)

648 724
4 298 780

Zásoby (42,6 %)

441 729

Dlhodobé pohľadávky (4,4 %)

2 374 913

Krátkodobé pohľadávky (23,5 %)

0

Krátkodobý finančný majetok (0 %)
Finančné účty (17,0 %)

1 712 952

Časové rozlíšenie (2,1 %)

213 949

10 091 496

Majetok spolu 100%

3,9 %

Dlhodobý hmotný
majetok

2,1 %

Časové rozlíšenie

0,1 %

Dlhodobý
nehmotný majetok

17 %

Finančné účty

42,6 %
Zásoby

4,4 %
Dlhodobé
pohľadávky

0%

23,5 %

Krátkodobé pohľadávky

6,4 %

Dlhodobý finančný
majetok
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Krátkodobý
finančný majetok

5.3. Štruktúra pasív

EUR
Základné imanie (1,0 %)

99 600

Zákonné rezervné fondy (0,2 %)

20 182

Oceňovacie rozdiely z precenenia (2,9 %)

291 203
2 572 974

Výsledok hospodárenia minulých rokov (25,5 %)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (3,7 %)

378 077

Dlhodobé záväzky (1,2 %)

118 944
5 244 997

Krátkodobé záväzky (52,0%)
Krátkodobé rezervy (1,7 %)

168 670

Dlhodobé rezervy (0,09 %)

8 874
1 187 975

Bankové úvery ( 11,8 %)

10 091 496

Spolu vlastné imanie a záväzky 100%

1,0 % 0,2 %
11,8 %
Bankové úvery

Základné
imanie

Zákonné
rezervné fondy

2,9 %

Oceňovacie rozdiely
z precenenia

1,7 %

25,5 %

Krátkodobé
rezervy

Výsledok hospodárenia
minulých rokov

3,7 %

Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
po zdanení

52,0 %

1,2 %
Dlhodobé
záväzky

Krátkodobé záväzky

0,09 %

Dlhodobé rezervy
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5.4. Správa nezávislého audítora

5.5. Stanovisko Dozornej rady k účtovnej závierke,
k podnikateľskej činnosti a k napĺňaniu stratégie spoločnosti

5.6. Účtovná závierka zverejnená v registri účtovných závierok

