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Výročná správa registrovaného sociálneho podniku  

Joyell s.r.o., r.s.p. 
 
 

 
1/ obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku 

Názov spoločnosti:                                                       Joyell, s.r.o. 

IČO:                                                                                50811282 

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra):        30. 3. 2017 

Dátum priznania štatútu RSP:                                      01.06. 2020  

Sídlo:                                                                              Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice 

Prevádzka:                                                                     Hurbanovo nám. 46,  972 01 Bojnice 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu sídla ani 
prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii. 

 

2/ Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP):      

1/ integračný ,     

2/ všeobecný RSP  

 

3/ poradný výbor  

Dátum zriadenia poradného výboru  (splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z.z. 
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE)): 10.10.2020  

Spôsob kreovania poradného výboru: dočasné menovanie na obdobie 1 roka (v zmysle INTERNEJ SMERNICE) 

RSP má  vypracovaný interný dokument pre poradný výbor: INTERNÁ SMERNICA o zriadení 

poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Joyell s.r.o. 

Počet členov poradného výboru k 31.12. : 3 členovia 

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.: 
1) Mgr. Silvia Pipíšková – priamo zainteresovaná osoba 
2) Mgr. Andrea Malátová – nepriamo zainteresovaná osoba 
3) Ing. Emil Medera – nepriamo zainteresovaná osoba 

Termíny zasadnutia poradného výboru: 10.10.2020 a 7.01. 2021 
 

4/ orgány RSP:  
 

Valné zhromaždenie 

 
Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom Spoločnosti. P zhromaždenia je 
daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
predovšetkým § 113 od 3, § 131 ods. 3. 

 
Ing. Ľuboš Babarík je 100 % spoločník a svoje práva vykonáva na valnom zhromaždení 
osobne. 
 

Konateľ: Ing. Ľuboš Babarík 
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5/ Predmety činnosti RSP: 

- Prevádzkovanie systémov elektronických aukcí a webových 
aplikácií 

 

- Poradenské a konzultačné činnosti v oblasti nákupu, investícií 
a predaja vo verejnej správe a v podnikateľskom sektore 

 

- Poskytovanie softvéru, predaj hotových programov na základe 
zmluvy s autorom 

 

- Služby pri údržbe systémov softvéru 
 

- Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru 

- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým 
spracovaním údajov 

 

- Verejné obstarávanie 
 

- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov 

 

- Vedenie účtovníctva 
 

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod ) 

 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 
 

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

 

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
 

- Prenájom hnuteľných vecí 
 

- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na 
regeneráciu a rekondíciu 

 

- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
 

- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 
podujatí 

 

- Reklamné a marketingové služby 
 

- Prieskum trhu a verejnej mienky  
 

- Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 
 

- Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, 
spoločenských a humanitných vied 

 

- Dizajnérske činnosti 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.    
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6.  Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb  
   

1 - 12 mesiac 
stav ku koncu mesiaca 

% zamestnaných znevýhodnených 
osôb a/alebo zraniteľných osôb 

z celkového počtu zamestnancov 
v TPP 

Počet zamestnancov 

1   

2 100% 2 

3 100% 2 

4 100% 2 

5 100% 2 

6 100% 2 

7 100% 2 

8 75% 3 

9 75% 3 

10 75% 3 

11 50% 2 

12 50% 2 

      
RSP plánuje v nasledujúcom roku (2021) prijať do pracovného pomeru minimálne troch nových 
zamestnancov patriacich do skupiny znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. 

              

 

7. Ročná účtovná závierka 2020 - Zhodnotenie 
 

Na základe § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Joyell, s.r.o. účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva. 

 
Príprava a zostavenie závierkových prác sa skladá: 

a. otvorenie počiatočného súvahového účtu 

b. zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok 

c. inventarizácia majetku a záväzkov a zaúčtovanie závierkových  operácií 

d. uzatvorenie účtovných kníh 

e. zostavenie účtovných výkazov 

 
Na základe účtovnej závierky Joyell, s.r.o. zostavil Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. 

Tieto výkazy tvoria závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou priznania dani z príjmov.  

 

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.  
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8. Prehľad hospodárenia spoločnosti 

Stav bankových účtov a pokladne k 31.12.2020 

 
Banka :    13 783 € 

Pokladňa :     5158 €

 
Výnosy a náklady 
 
Výnosy :    49 782 € 
Náklady:    32 968 € 
Hospodársky výsledok:  16 819 € 

 

Súvaha k 31.12. 2020 

Aktíva vo výške : 33 337€ 

 
 

 

Pasíva vo výške  33 337 €  

 
z toho:  

Pohľadávky a záväzky k 31.12.2020 

Pohladavky :       90,00 € 

Závazky:   1160,00 € 

 

 

Vypracoval dňa: 1.7.2021                                                                     Ing. Ľuboš Babarík 

        Konateľ spoločnosti       

 

Príloha: poznámky k Výročnej správe Joyell, s.r.o.  2020  

z toho:  

Pokladnica  :5158,00 €  
Bankové účty 13783,00 €  
Odberatelia: 90,00 €  
Dotácie z ÚPSVaR: 1930,00€   
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