
Výročná správa 
za rok 2021

registrovaného sociálneho podniku 
cShop SK s. r. o.r.s.p.

V Bratislave dňa 28.6.2022




1. Základné identifikančé údaje spolončosti 

Obchodné meno: 	 	 cShop SK s. r. o.r.s.p.


Sídlo/prevádzka spoločnosti:	Pod Glavicou 2, 841 08  Bratislava


Registrácia spoločnosti:	 Zapísaná v obchodnom regitri Okresného súdu v Bratislave, 

	 	 	 	 oddiel: Sro, vložka číslo: 57179/B


Konateľ:	 	 	 Mgr. Jaroslav Hefka	 


Dátum vzniku spoločnosti: 	 15. 03. 2009


IČO:	 	 	 	 44 665 016


DIČ / IČ DPH:		 	 2022777603 / SK2022777603


Výška základného imania:	 5000 ,- €


Druh RSP:	 	 	 integračný


Dátum priznania štatútu:	 12. 04. 2021


Resocializácia zisku:	 	 100%


2. Predmet činnosti 

Hlavným predmetom činosti spoločnosti cShop SK s. r. o.r.s.p. je predaj a servis bicyklov. Predaj 
prostreníctvom maloobchodnej predajne a e-shopu www.cshop.sk.

Spoločnosť má na tieto účely zriadenú prevádzku v prenajatých priestoroch v Devínskej Novej Vsi 
na ulici Pod Glavicou 2, kde sú vytvorené pracovné miesta pre osoby so zdravotným 
znevýhodnením. 

V sociálnom podniku bolo v roku 2021 zamestnaných 6 ľudí so zdravotným postihnutím.


3. Orgány spoločnosti 

Orgánmi spoločnosti sú 	 a) valné zhromažednie

	 	 	 	 b) konateľ

	 	 	 	 c) poradný výbor


Konateľ
Štatutárnym orgánom Spoločnosti je konateľ. 
Prvým konateľom Spoločnosti je: Jaroslav Hefka, nar. 29.03.1986, r.č. 860329/6713, bytom Hlavná 
11, Gajary 900 61.
Spôsob, akým konateľ koná v mene Spoločnosti, je nasledovný: V mene spoločnosti koná konateľ 
samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo 
odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu. 



Konateľ je v rámci výkonu svojej pôsobnosti povinný dodržiavať najmä ustanovenia §113 a 133 a 
nasl. Obchodného zákonníka.

Poradný výbor 
Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP je v zmysle základného dokumentu 
spoločnosti poradný výbor. Spôsob kreovania poradného výboru boli voľby.

Poradný výbor vznikol dňa 03.12.2021. RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný 
výbor. Počet členov poradného výboru je 3, z toho sú dvaja členovia z radu spotrebiteľov a jeden 
člen z radov zamestnancov.


4. Zhodnotenie pozitívneho sociálneho vplivu 

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


* služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu 
spoločnosti je najmä:

* prevádzkovanie maloobchodu a servisu so zameraním na bicykle a príslušenstvo

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu:
* Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné 
percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 112/2018 Z. z. V roku 2021 bol celkový počet zamestnancov 6, z toho zdravotne 
znevýhodnených osôb je 6. Merateľný pozitívny sociálny vplyv v roku 2021 bol dosiahnutý 
percentuálnym podielom 100%. 

5. Prehľad zamestnancov spoločnosti 

6. Komentár k výsledkom činnosti 

Spoločnosť cShop SK s. r. o.r.s.p. dosiahla v roku 2021 kladný výsledok hospodárenia. 
Tento výsledok spoločnosti bol menší ako v predchádzajúcom období aj kôly zvýšenej 

Pracovná pozícia Druh znevýhodnenia alebo zraniteľnosti Dátum vzniku prac. pomeru

1 vedúci predajne Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b 01.01.2012

2 opravár bicyklov Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b 01.10.2010

3 predavač i.n. Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b 01.05.2020

4 predavač i.n. Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b 19.02.2013

5 opravár bicyklov Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b 01.03.2020

6 predavač i.n. Zdravotne znevýhodnena osoba/§2odst.5 b 01.10.2021



konkurencii v oblasti predaja a servisu bicyklov. Bolo to spôsobené aj skončenou 
spoluprácou so závodom Volkswagen Slovakia a. s.


7. Ekonomické ukazovatele 

Výnosy spoločnosti dosiahli za rok 2021 výšku 173 005,- €


Náklady spoločnosti dosiahli za rok 2021 výšku 168 567,- €

Podstatnú časť nákladov tvorili mzdové náklady.


Výnosy

Tržby z predaja tovaru 109 195

Tržby z predaja vlastných výrobkov 8 269

Príspevky z UPSVaR 55 541

Spolu 173 005

Náklady

Náklady na obstaranie predaného tovaru 50 279

Služby 31 675

Náklady na spotrebný materiál, služby a energie 4 547

Odpisy DHM 5 104

Dane a poplatky 218

Mzdové náklady 74 464

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 280

Spolu 168 567

Štruktúra majetku spoločnosti

Neobežný majetok 4 675

Zásoby 67 864

Krátkodobé pohľadávky 2 725

Obežný majetok 90 171

Finančný majetok 19 582



8. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Aj napriek zníženému hospodárskemu výsledku spoločnosti plánuje spoločnosť cShop SK 
s. r. o.r.s.p. do budúcna vytvoriť daľšie pracovné miesto pre osobu so zdravotným 
znevýhodnením. Rozširuje a modernizuje servis bicyklov a snaží sa etablovať aj na trhy 
okolitých štátov.


Výročnú správu vytvoril: Mgr. Jaroslav Hefka


Prílohoy: 
Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021

Účtovná závierka za rok 2021

Štruktúra zdrojov v spoločnosti

Vlastné imanie 17 230

Základné imanie 5 000

VH minulých rokov 475

VH za účtovné obdobie 5 919

Krátkodobé záväzky 34 852

Krátkodobé rezervy 2 974

Bankové úvery 39 790
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