
  
 

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 

k 31.12.2020 
 

Názov spoločnosti:        JASPIRE s.r.o. 

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 11.7.2013 

Sídlo:        Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok 

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri:  

       Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok 

 

Spoločnosť vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020, nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá nie je 

zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii. 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný 

Dátum priznania štatútu: 1.8.2020 

 

Predmety činnosti RSP: 

 

Služby súvisiace so skrášľovaním tela 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

Počítačové služby 

Fotografické služby 

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

Prenájom hnuteľných vecí 

Administratívne služby 

Reklamné a marketingové služby 

Skladovanie 

Baliace činnosti, manipulácia s tovarom 

Vydavateľská činnosť 

Výroba hračiek a hier 

Výroba bižutérie a suvenírov 

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

Prieskum trhu a verejnej mienky 

Činnosť astrológov a numerológov 

Výroba chuťových prísad a korenín 



  
 

Spracovanie a úprava čaju a kávy 

Spracovanie prírodného medu 

Výroba nápojov 

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť) 

Zadávanie klinického skúšania liečiv 

Výroba mlynských výrobkov 

Výroba sviečok a tieniacej techniky 

Výrobu mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a 
toaletných prípravkov 

Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba 

Keramická výroba 

 

Spoločnosť Jaspire, s.r.o. začala svoju činnosť 11.7.2013  

Počas roka 2020 sme sa venovali najmä sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu, výrobe 
bižutérie a vykonávali mimoškolskú vzdelávaciu činnosť v oblasti byliniek, fytoterapie, aromaterapie 
i petroterapie pre Akadémiu tretieho veku v Pezinku.  

Spoločnosť v roku 2020 zamestnala 2 nových zamestnancov, z toho 1 zdravotne znevýhodneného 
a 1 invalidného. V rámci corona opatrení na jar sme mali predajňu zatvorenú 5 týždňov, teda sme 
v marci a apríli 2020 zaznamenali pokles tržby. V období jesene sme situáciu zvládali lepšie a i 
v rámci corona opatrení sme našli spôsob ako mať predajňu otvorenú a pokračovať v našej činnosti 
napriek obmedzeniam ďalej.  

 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 
spoločnosti:  poradný výbor  

Poradný výbor RSP v roku 2020 nezriadil, v zmysle § 7 ods.5 zákona o SE  preukáže RSP splnenie 
podmienky do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu RSP. 

 

Zloženie orgánov RSP: 

- Valné zhromaždenie 

- Konateľ 

- Poradný výbor 

 

RPS vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nenastali zmeny v zložení jeho orgánov. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nemal vyhlásený konkurz na majetok. RSP zároveň 
vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nesplynul a sa nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola 
registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020, sa 
nerozdelil.  

 

 

RSP v kalendárnom roku 2020 nemenil predmety činnosti.     

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



  
 

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

 

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

1. Spoločnosť sa s ohľadom na čl. V tejto zakladateľskej listiny a príslušné ustanovenia zákona č. 
112/2018 Z.z. venuje najmä prevádzkovaniu maloobchodu a veľkoobchodu a poradenským 
službám. Týmito činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ dosahovania merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu. Spoločnosť bude zamestnávať zdravotne znevýhodnené osoby v rámci svojej 
činnosti. 

2. V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti spoločnosti 
uvedenom v čl. V tejto zakladateľskej listiny, ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv. 

 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: 

-  percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového 
počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. Pozitívny sociálny 
vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných 
a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE,  

 

Vyhodnotenie: 

RSP v kalendárnom roku 2020 splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu (PSV). 
 
Prehľad plnenia PSV pre integračný podnik: 
V prípade integračného podniku - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo 
zraniteľných osôb  
   

 
mesiac 

(stav ku koncu mesiaca) 

% zamestnaných 
znevýhodnených osôb a/alebo 
zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP 

 
merateľný PSV  

splnený / nesplnený 

január   

február   

marec   

Apríl   

Máj   

Jún   

Júl   

August 100 Splnený 

September 100 Splnený 

Október 100 Splnený 

November 100 Splnený 

December 100 Splnený 

      
Vyhodnotenie:  
RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v kalendárnom roku 2020.    

 

RSP v kalendárnom roku 2020 nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv. 
 
RSP plnil podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte 
zamestnancov a ich úväzkoch.  
 

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



  
 

obdobím RSP je kalendárny rok. 

 

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť 
vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických  

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

RSP nezískal nasledujúci majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z 
inej podpory alebo verejných prostriedkov. 

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. 

 

RSP v kalendárnom roku 2020 nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na 
dosiahnutie hlavného cieľa. 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil servisné poukážky 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil zníženú sadzbu DPH (10%) 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní 
 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 neprijal verejné prostriedky (ak nešlo  o plnenie 

podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené 
náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného 
finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 plnil obmedzenia v zmysle § 24 odsek 2 zákona o SE, 
t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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). 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 vyplácal mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal 
pri  poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g 
zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.) 

 
RSP vyhlasuje, že využil / nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o 
SE.  
V prípade, ak RSP využil úľavu na dani z príjmu, využil ju v % výške . 773,71 Eur. Úľavu na dani 
z príjmu použil na*: 
1) dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v období, za ktoré je 

zostavená účtovná závierka, 
2) prevod peňažných prostriedkov vo výške kladného rozdielu medzi úľavou na dani a nákladmi na 

dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) podľa písmena a). 

 

RSP neodoberal v kalendárnom roku 2020 tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je 
registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie 
tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno d zákona 

o SE. 

 



  
 

RSP nedodával v kalendárnom roku 2020 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou 
osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na 

dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je RSP v zmysle §24 
odsek 6, písmeno d zákona o SE. 

 

RSP nedodával v kalendárnom roku 2020 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou 
osobou.  

 

RSP si v kalendárnom roku 2020 nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby. 

 
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 dosiahol zisk, z ktorého 2.910,60.  100 % po 
zdanení použil v zmysle základného dokumentu nasledovne*: 

i. na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,  
ii. na doplnenie rezervného fondu, 
iii. na uhradenie neuhradenej straty z minulých období do sumy daňovej straty (ak ide o 

registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv výlučne 
nehospodárskou činnosťou, môže týmto spôsobom použiť zisk najdlhšie počas piatich rokov odo 

dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku),  
iv. na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, a to konkrétne na ....................................  
v. inak – vyberte: 

 na investíciu účelovo určenú na dosiahnutie merateľného PSV  

 prevedenie na osobitný účet v banke / pobočke zahraničnej banky na ich budúce 
použitie na dosiahnutie merateľného PSV  

 vloženie do rezervného fondu / nedeliteľného fondu na ich budúce použitie na 
dosiahnutie merateľného PSV  

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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.  
 

RSP malo v období, v kalendárnom roku 2020 nasledujúce príjmy v členení podľa zdrojov: 

Príjem: Za predaj tovaru : 100.537,44  
            Za predaj služieb:      1.301,24 
            Spolu:                    101.838,68             
 
 
V  Pezinku, dňa 30.6.2021 
 
 
 
 
 ................................................................... 
   JASPIRE s.r.o. 
   Mgr. Janka Porubanová, konateľka 
  Podpis štatutárneho zástupcu 
 
 
 
Prílohy: 
Účtovná závierka k 31.12.2020 
Poznámky k 31.12.2020 
príp. ďalšie dokumenty – uveďte názov ............................. 


