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1., Identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné meno: MH ASIST, s.r.o., r.s.p. 

Sídlo spoločnosti: Partizánska 1859/33, Turany 038 53 

Registrácia spoločnosti: Obchodný register Okresného súdu Žilina Vložka číslo:  74173/L 

Deň zápisu: 22.2.2020 

IČO: 52952355 

IČ DPH: SK2121188487 

Priznanie štatútu: 8.4.2020 

Číslo osvedčenia: 106/2020 RSP 

Výška vkladu: 5 000,- Euro 

 

2., Vedenie spoločnosti 

Miloš Hlavatý: jediný spoločník a konateľ 

 

3.,Majetková účasť 

Tuzemská, základné imanie je peňažný vklad jediného spoločníka vo výške 5 000,- Euro 

 

4., Orgány spoločnosti 

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, bez ďalších orgánov 

 

5., Predmety činností spoločnosti 

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

 
 

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve  

Služby starostlivosti o domácnosť a záhradu  

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť  

Čistiace a upratovacie služby  

Vedenie účtovníctva  

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov  

Prípravné práce k realizácii stavby  



 

 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu  

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva  

Poskytovanie služieb osobného charakteru  

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby  

Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť  

Administratívne služby  

Finančný lízing  

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na 
regeneráciu a rekondíciu 

 

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

 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na 
priamu konzumáciu 

 

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností  

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a 
polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s 
kapacitou do 10 lôžok 

 

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí  

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky  

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce  

Prenájom hnuteľných vecí  

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 
do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

 

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly  

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

 

Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely  

Zámočníctvo  

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
 

 
6., Výsledky činností spoločnosti za rok 2020 
 
       Spoločnosť MH ASIST, s.r.o., r.s.p. začala svoju činnosť v najťažšej dobe 1. vlny pandémie COVID 19. 
Aj napriek tomu sa nám podarilo už v máji zamestnať štyroch zdravotne znevýhodnených zamestnancov, 
s ktorými sme hneď začali pracovať v lesopestevnej činnosti pre Mesto Turany. V dobe pandémie sa 
veľmi ťažko zháňali zákazky a v rámci strachu z ochorenia aj pomerne zložito realizovali. Boli sme však 
vytrvalí a podarilo sa nám rozbehnúť niekoľko aktivít tak, že už v októbri sme potrebovali personálne 
odsadiť ďalšie pracovné miesta, čo sme prioritne riešili oslovením ľudí s obmedzeniami  alebo 
znevýhodnením. Toto sa nám aj podarilo a zamestnali sme zdravotne znevýhodnené aj invalidné osoby. 
A to na pozície, 1x administratívny pracovník, 2x zámočník, 1x obchodný zástupca a 2x upratovačka. Tým 
že sme boli začínajúci podnik a s problematikou sociálneho zamestnávania a služieb sme nemali veľa 

 



 

 

skúseností, museli sme sa vzdelávať. S celým týmto bola spojená enormná administratívna záťaž, ale 
popasovali sme sa s tým a za výraznej pomoci regionálneho centra implementačnej agentúry, zahájili aj 
prípravy k projektu v súvislosti s vyjdenou výzvou, Investičná pomoc sociálnym podnikom – nenávratná 
zložka.  
V novembri sme sa zúčastnili aj verejných obstarávaní komunálnej techniky pre obce a mestá. Podarilo sa 
nám byť úspešnými aj vďaka zníženej DPH pre samosprávy, aj keď nakoniec sme z časového dôvodu 
nestihli obchod zrealizovať. Začínajúci rok nášho podnikania hodnotím veľmi pozitívne nakoľko sa nám 
myslím darí napĺňať pozitívny a merateľný sociálny aspekt. A to z dôvodu, že pracovné miesta 
obsadzujeme osobami, ktoré majú problém s uplatnením sa na trhu práce a zároveň snahou ponúkať 
a realizovať naše služby fyzickým osobám, samosprávam a aj firmám s priaznivejšími cenami , ale 
samozrejme so zreteľom na nekrivenie hospodárskej súťaže. Popri realizácii objednaných 
a zazmluvnených prác sme do konca roku podali projekt k Investičnej pomoci pre sociálne podniky, kde 
zamestnáme päť pracovníkov, z toho jedného z uchádzačov o prácu z úradu práce. Pri projekte sme tiež 
mysleli nie len na sociálny aspekt, ale aj na ekologickú stránku. Projekt sa zameriava na poskytovanie 
služieb pri spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu. V období vypracovania tejto správy sa môžeme 
pochváliť so schválením nášho projektu a zároveň naplnení jeho podmienky zamestnať päť osôb, z toho 
jednu z uchádzačov o   prácu z úradu práce. 
Podnik sme zaregistrovali do Registra partnerov verejného sektora, aby sme mohli realizovať čo najviac 
obchodov s využitím verejných zdrojov a zdrojov štrukturálnych fondov EU. 
 
V podniku bol zriadený poradný výbor dňa, 18.5.2020, ktorému sa aj napriek pandemickým opatreniam 
podarilo stretnúť tri krát do konca roku 2020. 
Zasadnutia poradných výborov a výstupy z nich boli veľmi nápomocné pri organizovaní práce, sieťovaní 
sociálnych podnikov, ako aj pri ekonomickom rozvíjaní sa spoločnosti. 
 

 
7., Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 
 

Ukazovateľ Merná jednotka Rok 2020  

Výnosy spoločnosti € 121616  

Náklady spoločnosti € 96598  

Počet zamestnancov osoby 10  
 

 

8., Ekonomické ukazovatele 
 
VÝNOSY 
Z predaja služieb  69498 

Regionálny príspevok 0 € 

Príspevok z Úradu práce 46833 

Spolu :  116331 

 
Výnosy boli k 31.12.2020 vo výške 121 616 €. Najväčšiu časť výnosov tvoria výnosy z predaja služieb  

69 498 € . 

NÁKLADY 
Spotreba materiálu 20613 

Cestovné 0 

Ostatné služby 4101 

Mzdové náklady 49126 

Zákonné sociálne poistenie 17074 



 

 

Náklady na hospodársku činnosť 0 

Odpisy 0 

Ostatné finančné náklady 53 

SPOLU :   90 967,- 
Náklady boli k 31.12.2020 vo výške 96 597 €. Najväčšiu časť nákladov tvoria náklady na mzdy a na spotrebu 

materiálu. 86 813 € 

 

ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI 
Dlhodobý hmotný majetok 10677 

Dlhodobý nehmotný majetok  

Neobežný majetok  

Krátkodobé pohľadávky 48008 

Pokladnica 1177 

Bankové účty 32217 

Obežný majetok 81708 

 
ŠTRUKTÚRA ZDROJOV SPOLOČNOSTI 
Vlastné imanie 30018 

Základné imanie 5000 

Zákonný rezervný fond 0 

HV za účtovné obdobie 25018 

Záväzky 62367 

Dlhodobé záväzky 279 

Krátkodobé záväzky 62088 

Časové rozlíšenie  

  

 
9., Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 
 
Konateľ 1 

Administratívny pracovník  1 

Znevýhodnené a zraniteľné osoby  10 

  

 
10., Predpokladaný rozvoj spoločnosti pre rok 2020 - 2021 
 

Zabezpečiť verejné obstarávanie k zakúpeniu technológie na spracovanie BRO, propagácia poskytovaných 

služieb mestám, obciam a lokálnym firmám nakladajúcim s BRO. Ďalší rozvoj v oblasti komplexného 

spracovania BRO s vytváraním  pracovných miest s možnosťou ich obsadzovania zraniteľnými 

a znevýhodnenými a zraniteľnými osobami (záujemcami o prácu). 

 
 
 
                                                                                                      



 

 

                                  
                         
 
 
 
                                                                                                         MH ASIST, s.r.o., r.s.p. 
                                                                                                            Konateľ- Miloš Hlavatý 

   
 
 
 
 
11., Prílohy 
 
 
 
Účtovná uzávierka 
 


