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Výročná správa registrovaného sociálneho podniku k 31.12.2020

obchodné meno: SVDM s.r.o. sociálny podnik

sídlo: Hospodárska 45, 917 01 Trnava

IČO: 52 433 897

DIČ: 2121031759

IČ DPH: nie je platiteľ DPH

bankové spojenie: ČSOB, a.s.

IBAN: SK8975000000004028031405

zastúpená: Simona Hlaváčová

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 44693/T

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: 91701 Trnava, Starohájska 1

Úvod:

Spoločnosť SVDM s.r.o., registrovaný sociálny podnik funguje od roku 2019, pričom registrovaným

podnikom je od roku 2020. Spoločnosť prevádzkuje predajňu a v priľahlom priestore poskytuje priestor pre 1.

komunitné reuse centrum na Slovensku Baterkáreň v Trnave. 

Primárne sa spoločnosť vo všetkých svojich aktivitách sústredí na podporu cirkulárnej ekonomiky. Pre

jej uchopenie a integráciu jej princípov je nevyhnutné poskytnúť verejnosti nové zručnosti, kompetencie

a prístupy, ktoré sú dôležité pre udržateľnú budúcnosť. Zároveň spoločnosť dáva do popredia spolupatričnosť,

vzájomnosť a komunitné žitie ako dôležitú súčasť udržateľného života. Pre podnik je veľmi dôležité

spolupracovať s ostatnými organizáciami, podporovať sa, podporovať komunitu a byť tu pre ľudí. Je potrebné

sa vrátiť naspäť k dňom kedy sme poznali svojich susedov a komunity si pomáhali. Funkčné komunity a

aktívni občania sú zárukou funkčného štátu.

Zároveň je Baterkáreň priestorom pre cirkulárnu budúcnosť. Svojou ponukou služieb a tovarov

poskytuje komunite nástroje a nové zručnosti, ktoré zvyšujú adaptabilitu komunít na zmeny, ktoré prichádzajú

s klimatickou krízou. Biznis modely budúcnosti musia byť postavené na princípoch obehovej ekonomiky, -

opravovaní, požičiavaní či vymieňaní už vyrobených produktov. RSP SVDM, s.r.o. je integrálnou súčasťou

obehovej ekonomiky štátu, obehová ekonomika je taktiež jednou zo základných stratégií Európskej únie v

rámci chystanej klimatickej legislatívy. Dôležitosť tohto konceptu teda každým dňom narastá a musia sa o

ňom dozvedieť čo najširšie masy. Preto si RSP zakladá na priamom kontakte s ľuďmi.

RSP taktiež v roku 2020 prejavilo záujem o členstvo v platforme Cirkular Slovakia, ktorá je postavená

na spolupráci s cieľom výmeny poznatkov a stimulácie podnikania v oblasti obehového hospodárstva. Účasť

na fungovaní platformy je pre RSP obrovskou príležitosťou, ktorá sa chystá využiť.
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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA HOSPODÁRSKY ROK 2020

Spoločnosť SVDM, s.r.o. sa s ohľadom na čl. V  zakladateľskej listiny a príslušné ustanovenia zákona

č. 112/2018 Z. z. venuje najmä predaju drogérie a kozmetiky, organizovaniu kurzov a podujatí so

zameraním na podporu cirkulárnej ekonomiky, na podporu starostlivosti o zdravý pohyb a životný štýl,

na prezentáciu umenia, kultúry a lokálnej tvorby. Spoločnosť prevádzkuje predajňu a v priľahlom priestore

vytvára, prevádzkuje a prenajíma komunitný priestor. Spoločnosť vykonáva činnosti ako: predaj tovaru,

organizácia kurzov a podujatí, triedenie a preberanie oblečenia a darovaných vecí,, manažovanie

charitatívnych projektov a zbierok. Týmito činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ dosahovania merateľného

pozitívneho sociálneho vplyvu. 

V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti spoločnosti

uvedenom v čl. V tejto listiny, kedy bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv.

Motiváciou zakladateliek bola organická potreba vytvoriť v mieste bydliska priestor, ktorý poskytuje

udržateľné možnosti pre rôzne oblasti života, a zároveň priestor, ktorý je budovaný komunitou a slúži

jej. Baterkáreň vznikla ako projekt, ktorý v sebe spája nie len produkty, ale aj služby, vzdelávanie

a humanitárnu pomoc. Ľuďom ukazujeme konkrétne riešenia ich problémov, ktoré súvisia s udržateľnosťou,

znižovaním nadspotreby, cirkulárnou ekonomikou a spoločenskou zodpovednosťou. Princípy obehovosti

komunikujeme ľudskou rečou a zrozumiteľne, vytvárame príležitosti na osvojenie si kľúčových kompetencií. 

Predajom bezobalovej drogérie, prírodnej kozmetiky a produktov pre udržateľnú domácnosť

ponúkame zákazníkom alternatívy pre život s menším dopadom na životné prostredie. Okrem jednoduchého

predaja sme však chceli zákazníkom poskytnúť aj informácie, ktoré ich motivujú a inšpirujú k tomu, aby sa

nad svojím spotrebiteľským správaním zamýšľali a hľadali alternatívne spôsoby uspokojenia svojich

potrieb. Na zmenu spotrebiteľského správania okrem predaja drogérie apelujeme prostredníctvom podujatí

(swapy, prednášky, kurzy, diskusie), služieb (vzdelávanie, konzultácie) a ponuky vlastných produktov (tvorba

modulov a elektronických kníh). 

Podporujeme komunitu, organizujeme spoločenské a kultúrne podujatia, poskytujeme priestor pre

témy, o ktorých sa v spoločnosti často nerozpráva. Nevyhýbame sa citlivým témam ako je psychické zdravie,

násilie na ženách či neplodnosť. Poskytujeme bezpečný priestor v rámci podporných skupín, v ktorom sa ľudia

môžu podeliť o svoje pocity a nájsť potrebnú podporu. Organizujeme materiálne i finančné zbierky s cieľom

podporiť organizácie a ľudí v núdzi a umocňovať pocity spolupatričnosti a solidarity.

Budujeme kapacity, prispievame k rozvoju komunitného života, zdieľania a vzájomnej podpory.

Pracujeme s mládežou, zameriavame sa na rozvoj zručností 21. storočia v reálnom a organickom prostredí.

Študenti nám pomáhajú s organizáciou podujatí, ich propagáciou a chodom. Učia sa využívať sociálne

siete zmysluplne a zámerne, využívať pri komunikácii fakty, voliť vhodné argumenty a protiargumenty.

Vedieme ich k aktívnemu občianstvu a participácii, a podporujeme ich v zmysluplných činnostiach

a aktivitách. Nájdu u nás priestor na sebarealizáciu, voľnosť na objavovanie a nástroje pre rast. 

Rok 2020 poznačila svetová pandémia. Skúška, ktorou si mladá spoločnosť prechádza je naozaj krst
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ohňom. V marci 2020 keď sa zastavil život v krajine Baterkáreň pridala, zmenila celý svoj koncept

komunikácie a marketingu, a stala len len drogériou. RSP spustil eshop i rozvoz po Trnave zdarma. Komunita

bola nápomocná a podporovala RSP nákupmi. Samotná prevádzka bola fyzicky prerábaná 3x tak, aby bola v

súlade s hygienickými opatreniami a legislatívou. Bol to naozaj náročný rok, zakladateľky obral o mnohé -

psychické i fyzické sily.

Ku koncu roka sa prevádzka stala odberným miestom služby Zásielkovňa, čo umožnilo zvýšiť

poznateľnosť prevádzky v meste Trnava. Taktiež boli zakladateľky oslovené zástupcami projektu

Nevyhazujto.cz aby vytvorili slovenskú verziu. Ďaľšia príležitosť na rok 2021 sa naskytla po oslovení

spoločnosťou FCC Slovensko, a.s., ktorá chystá v Trnave mestské reuse centrum a hľadajú prevádzkovateľa.

Veríme, že rok 2021 bude menej stresujúci, každopádne RSP čakajú rôzne príležitosť na rozvoj.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Hlavnými rizikami v podnikaní spoločnosti sú:

Trhové riziko – pokles trhu v dôsledku svetovej nestabilite, presun zákazníkov k lacnejším variantám

Riziko konkurencie – otvorenie podobného centra v lokalite

Úrokové riziko – nedostatok zdrojov v dôsledku globálnej krízy finančných trhov môže mať  za

následok zdražovanie peňazí pre financovanie aktivít v oblasti dlhodobého finančného prenájmu a vplyv

na hospodárske výsledky spoločnosti

Kreditné riziko – riziko vyplývajúce z neschopnosti alebo neochoty protistrany splatiť svoje záväzky.

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO

OBDOBIA

Po 31. júni 2020 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie  skutočností,

ktoré sú predmetom účtovníctva.

OBSTARANIE AKCIÍ, PODIELOV A DOČASNÝCH LISTOV

Spoločnosť neobstarala žiadne akcie, dočasné listy a obchodné podiely.

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky.

Informácie o účtovnej jednotke
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Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu prevádzkarne,

ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): všeobecný RSP

Dátum priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku: 9.7.2020

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu

spoločnosti:    poradný výbor

Dátum zriadenia poradného výboru : poradný výbor bude zriadený do 1 roka od priznania štatútu RSP

Spôsob kreovania poradného výboru:  voľby

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nenastali  zmeny v zložení jeho

orgánov.

Informácie o orgánoch spoločnosti k 31.12.2020:

štatutár: Simona Hlaváčová

konateľ: Jana Reháková

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Predmety činnosti RSP:

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

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

Administratívne služby 

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

Prenájom hnuteľných vecí 

Textilná výroba 
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Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, menil predmety činnosti - pridané boli od

07.10.2020:

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok 

Odevná výroba 

Výroba sviečok a tieniacej techniky 

Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu 

Prevádzkovanie jaslí 

ZISK

Zisk účtovnej jednotky za obdobie 2020 - 1 516,00,- EUR

POSKYTOVANIE SPOLOČENSKY PROSPEŠNEJ SLUŽBY

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej

služby v oblasti:

: tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

: tvorba,rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

: poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

Pozitívny sociálny vplyv Spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej služby nasledovne: 

A.) Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva: počtom uskutočnených podujatí

na zber oblečenia a produktov a ich návrat do obehu. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak

Spoločnosť zorganizuje takéto podujatia v počte 4 za kalendárny rok. V kalendárnom roku, v ktorom

Spoločnosť získa štatútu RSP je pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý ak Spoločnosť zorganizuje takéto

podujatia v počte 2.

: počet usporiadaných výmenných podujatí (swapov) online i offline v roku 2020 : 40
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B) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: počtom uskutočnených podujatí so zameraním na zdravý

pohyb a životný štýl a psychické zdravie. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak sa

Spoločnosť zorganizuje takéto podujatia v počte 2 za kalendárny rok. V kalendárnom roku, v ktorom

Spoločnosť získa štatútu RSP je pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý ak Spoločnosť zorganizuje takéto

podujatia v počte 1. 

: počet usporiadaných podporných skupín v roku 2020 - téma neplodnosť: 3, téma: vyhorenie: 2.,

knižné kluby: 4. Tento formát bol pozastavený v dôsledku reštrikcií, ktoré priniesla svetová pandémia.
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C) Tvorba a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt: počtom uskutočnených kreatívnych, umeleckých alebo

kultúrnych podujatí. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zorganizuje takéto

podujatia v počte 2 za kalendárny rok. V kalendárnom roku, v ktorom Spoločnosť získa štatútu RSP je

pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý ak Spoločnosť zorganizuje takéto podujatia v počte 1. 

: počet usporiadaných podujatí v roku 2020: 1 - výstavené obrazy maliarky Adely Melišekovej. V

dôsledku reštrikcií spojených s pandémiou covid-19 neboli usporiadané ďašie podujatia, RSP vyčlenil priestor

pre stálu výstavu (nielen) mladých umelcov.
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D) V zmysle poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti: počtom uskutočnených zbierok

materiálneho i finančného charakteru pre organizácie a ľudí v núdzi. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za

dosiahnutý, ak spoločnosť zorganizuje zbierky v počte 2 za kalendárny rok. V kalendárnom roku, v ktorom

Spoločnosť získa štatútu RSP je pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý ak Spoločnosť zorganizuje takéto

podujatia v počte 1.

počet usporiadaných finančných zbierok v roku 2020: 1, počet usporiadaných materiálnych zbierok: 3

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv.

Záver:

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).
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Ďalšie informácie:

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený konkurz

na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený

konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je

v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo sa nezlúčil s inou

osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je

zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.

a) počet zamestnancov účtovnej jednotky

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: .6

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 6

- z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej

pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú

v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 2

b) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5

Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

c) Účtovná závierka Spolocčnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17

ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31.

decembra 2020.

d) Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a

ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou.

Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a

potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo

používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

e) Informácie o orgánoch spoločnosti: štatutár: Simona Hlaváčová konateľ: Jana Reháková, bude zriadený

poradný výbor

f) RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným

obdobím RSP je kalendárny rok.

g) RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako

RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov

h) RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú

štatutárnym audítorom.

i) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

j) RSP nezískal žiaden majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z inej podpory



11

alebo verejných prostriedkov.

k) RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal,

že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100%zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa,

ktorým je dosahovanie merateľného PSV.

l) RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal

používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

m) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky

n) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka  nevyužil zníženú sadzbu DPH (10%)

o) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri verejnom

obstarávaní

p) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky podľa

osobitných predpisov.

q) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,neplnil obmedzenia v zmysle § 24

odek 2 zákona o SE keďže účtovná jednotka neprijala žiaden podmienečne vratný finančný príspevok.

r) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol obvyklú cenu na trhu

iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase

plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

s) RSP vyhlasuje, že  nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.

t) RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby,

ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom.

u) RSP nedodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe,

ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom.

v) RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe,

ktorá je fyzickou osobou.

w) RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby.

x) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého 100% po

zdanení použil v zmysle základného dokumentu nasledovne: na uhradenie neuhradenej straty z minulých

období do sumy daňovej straty

y) RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka,  nemal nedoplatky poistného

na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na

starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.

PODNIKATEĽSKÉ ZÁMERY NA HOSPODÁRSKY ROK 2021

Podnikateľské ciele a zámery formulované v pláne vychádzajú z dosiahnutých výsledkov, z informácií

o predpokladanom hospodárskom vývoji Slovenska a z dlhodobej stratégie rozvoja spoločnosti. Jedným

z plánov spoločnosti je založenie Zelenej redakcie a Zdieľanej dielne. Zelená redakcia má slúžiť ako priestor,

v ktorom bude vytvárať platformu s relevantnými informáciami týkajúcimi sa životného prostredia, ochrany
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zdravia obyvateľstva a sociálnej spravodlivosti. V spolupráci s koordinátormi budú vytvárať hodnotný

a spoločensky prínosný obsah s dôrazom na správne spracovanie informácií, vhodnú argumentáciu

a objektivitu. Okrem tvorby obsahu si budú osvojovať legislatívne špecifiká spojené s témami životného

prostredia a sociálnej spravodlivosti. Správne pochopenie týchto informácií vytvorí pevný základ pre

aktivizáciu a participáciu mládeže a ich konštruktívne vyjadrovanie názorov a vytváranie spoločenského tlaku

na relevantné organizácie a inštitúcie.  

V spolupráci s organizáciami pracujúcimi s marginalizovanými skupinami obyvateľstva sa budú

členovia redakcie vzdelávať v otázkach sociálnej spravodlivosti s dôrazom na znevýhodnené regióny,

spoločensky znevýhodnené skupiny a etnické menšiny.

Zelenú redakciu je potrebné vybaviť aj materiálne a zabezpečiť hardwarové a softwarové

riešenia. Taktiež je potrebné zabezpečiť lektorov a garantov programu. 

Zdieľaná dielňa má slúžiť ako komunitný priestor pre širokú verejnosť, v ktorom budú prebiehať

kurzy zamerané na ručnú výrobu, opravovanie a upcycling. Zároveň bude tento priestor slúžiť ako co-

workingový proestor pre všetkých, ktorí budú chcieť využiť príležitosť niečo si ušiť, opraviť či prerobiť.

V priestore sa budú môcť prezentovať lokálny tvorcovia, dizajnéri a malé značky s cieľom podporiť lokálnu

umeleckú a kultúrnu tvorbu. Tento priestor bude taktiež slúžiť pre vzdelávacie aktivity, usporiadane kurzov

a vzdelávacích aktivít pre školské a mimoškolské zariadenia. Investíciu do tohto priestoru predstavuje

materiálne a technické vybavenie.

Taktiež je potrebné aby spoločnosť už systematicky pracovala aj s dobrovoľníkmi, ktorí sú integrálnou

súčasťou podujatí (v spolupráci s občianskym združením SaUvedom). Taktiež je nevyhnutné aby RSP rozšíril

ponuku svojich podujatí a etabloval sa na trhu ako miesto konania podujatí. Samozrejme sa tak má stať až po

uvoľnení opatrení.

Pre rozvoj predaja produktov je potrebné investovať do rozšírenia ponuky. Máme zákazníkov, ktorí

prejavujú veľký záujem o prírodné produkty, bezobalovú drogériu a kozmetiku. Vývoj produktov v tejto

oblasti napreduje a aby sme mali konkurenčnú výhodu, je potrebné ponuku rozšíriť. Ďalšie investície sú

potrebné na zabezpečenie rozvozu tovaru, ktorý ponúkame v rámci mesta. Plánujeme vytvoriť pozíciu

cyklokuriéra, táto pozícia potrebuje byť zabezpečená ako ľudsky, tak materiálne. 

Zostavené dňa:

V Trnave, dňa 18. júna
2021

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva:

Schválené dňa:
V Trnave,
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